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Списък на съкращенията
EASO Европейска служба за подкрепа в областта на убежището 

ВИС Визова информационна система

ВКБООН Върховeн комисар на Организацията на обединените нации за бежанците

ДПУ Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. 
относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна 
закрила (преработен текст)

ДУП Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за 
международна закрила (преработен текст)

Държави членки държавите — членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария, Исландия 
и Лихтенщайн, които прилагат регламента „Дъблин ІІІ“ 

Евродак Базата данни „Евродак“ 

ЕКПЧ Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

ЕС Европейски съюз 

ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека

ОЕСУ Обща европейска система за убежище

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на 
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
държава или от лице без гражданство (преработен текст)

Регламент за ВИС Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 
2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни 
между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване 

Регламент за Евродак ІІ Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 
2013 г. за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 
компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която 
е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава 
или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак 
от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на 
правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване 
на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността 
и правосъдието.

Регламент за изпълнение Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година за 
определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета 
за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата 
членка, която е компетентна за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
страна, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 
30 януари 2014 година.

Съда на ЕС Съд на Европейския съюз

Хартата Харта на основните права на Европейския съюз (2000/C 364/01)

ШИС II Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 
20 Декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на 
Шенгенска информационна система от второ поколение 
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Въведение

Защо е създадено настоящото практическо ръководство? Практическо ръководство на 
EASO относно прилагането на регламента „Дъблин III“: индивидуално интервю и оценка на 
доказателствата е практически инструмент в подкрепа на ежедневната работа на практикуващи 
специалисти във всички държави — членки на Европейския съюз (ЕС), Норвегия, Швейцария, Исландия 
и Лихтенщайн, които прилагат регламента „Дъблин III“ (държавите членки). Това е инструмент за 
улеснение на сближаването, който отразява общите стандарти.

Настоящото практическо ръководство има двойна цел. То помага на ползвателя да проведе 
индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин“ с кандидат за международна закрила и да 
извърши обективна и безпристрастна индивидуална оценка на доказателствата, като прилага еднакво 
правните критерии и общите стандарти. Това се прави с цел да се определи коя държава членка 
е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила, подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство.

Основните правни инструменти за настоящото ръководство са Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на 
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена 
в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен 
текст) (регламента „Дъблин III“) и Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година 
за определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на 
критерии и механизми за определяне на държавата членка, която е компетентна за разглеждането на 
молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 
страна (регламента „Дъблин II“), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 
30 януари 2014 година (Регламент за изпълнение). Настоящото ръководство има за цел да преобразува 
правните изисквания по отношение на индивидуалното интервю и оценката на доказателствата в кратки 
насоки за практикуващи специалисти.

Какво е приложното поле на това практическо ръководство? Настоящото ръководство се 
съсредоточава върху информацията, която следва да бъде предоставена на кандидата във връзка 
с прилагането на регламента „Дъблин III“, както и върху индивидуалното интервю с него, провеждано 
като част от дъблинската процедура, и оценката на доказателствата, извършвана от практикуващия 
специалист за определяне на компетентната държава членка.

Съдържанието на настоящото ръководство се основава и се позовава на разпоредбите на регламента 
„Дъблин III“. По време на изготвянето се водеха преговорите по предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на 
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена 
в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен 
текст). Когато го чете, ползвателят следва да ползва и да се информира от настоящото ръководство като 
го разглежда свързано със съответните разпоредби на приложимия правен инструмент, който е в сила.

Кой следва да използва практическото ръководство? Настоящото ръководство е предназначено преди 
всичко за персонала, работещ в отделите „Дъблин“, регистратори, служители, обработващи молби за 
международна закрила, и гранични служители, които провеждат интервюта с кандидатите и извършват 
оценка, за да определят компетентната държава членка от името на компетентните национални органи. 
Освен това то би могло да бъде полезен инструмент и за другите участници в дъблинската процедура, 
например полицейски служители, представители на съдебната система, законни представители, 
социални работници, както и всеки, който се интересува от тези аспекти на прилагането на регламента 
„Дъблин III“.

Настоящото практическо ръководство има за цел да отговори на нуждите на практикуващи специалисти, 
притежаващи различна степен на експертни познания: от новопостъпилите служители, обработващи 
молби за международна закрила, до служителите с дългогодишен опит. Всяко ниво от настоящото 
ръководство (насоки, контролни списъци и препратки) и съдържанието могат да се използват по 
различни начини, в зависимост от нуждите на ползвателя.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1590484887949&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1590484887949&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32003R1560
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590485496167&uri=CELEX:32014R0118
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Как следва да се използва настоящото практическо ръководство? Практическото ръководство 
е структурирано на три нива, които могат да се използват независимо или като взаимосвързани.

Контролни списъци

Ръководства Позовавания

 ► предназначени да се използват 
за практично припомняне от лица, 
които вече са запознати с темата 
за индивидуалното интервю и оценката 
на доказателствата в контекста 
на системата от Дъблин

 ► позовавания на законодателни 
актове, приложима съдебна практика 
и допълнителни източници

 ► кратки и визуални насоки 
за различните елементи при провеждане 
на индивидуално интервю и оценка 
на доказателствата в контекста 
на системата от Дъблин

Освен като източник на структурирани насоки, то може да се ползва като помощно средство за 
извършване на самооценка и/или за оценка на качеството.

В жълтите карета в него се предлагат добри практики, а в сините карета се прави позоваване на съдебна 
практика. В началото на всеки раздел, в червени таблици, са посочени съответните правни разпоредби. 
Такова позоваване обаче няма за цел да ограничи обхвата на следващия параграф само до посочените 
членове, а по-скоро представлява позоваване на правната разпоредба, която може да е относима за 
конкретния случай. В сиви карета са посочени съществуващи инструменти или съответни модули за 
обучение на EASO.

Как е създадено практическото ръководство? Ръководството беше създадено от работна група от 
експерти от държавите членки със съдействието на Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището (EASO) и с ценния принос на Европейската комисия и Върховния комисариат на ООН за 
бежанците (ВКБООН). Преди окончателното завършване на ръководството, по него бяха проведени 
консултации с всички държави членки.

Каква е връзката между настоящото практическо ръководство и други инструменти на ЕАSO за 
подкрепа? Мисията на ЕАSO е да подкрепя държавите членки посредством, наред с другото, обучение 
и общо качество. Както всички инструменти за подкрепа на EASO, Практическото ръководство относно 
прилагането на регламент „Дъблин III“: индивидуално интервю и оценка на доказателствата 
се основава на общите стандарти на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ). Следва да се 
уточни, че задълженията по ОЕСУ не са обвързващи за всички участващи държави членки. Държавите, 
спрямо които не се прилагат задълженията, следва да вземат предвид позоваванията на специфичните 
директиви за ОЕСУ по-долу само когато това е приложимо. Настоящото ръководство е изградено 
в рамките на ОЕСУ както други практически ръководства и следва да се разглежда като допълнение към 
останалите налични инструменти на EASO. Особено внимание беше отделено на съгласуваността му със 
споменатите инструменти, и по-специално с тематично свързаните модули за регламента „Дъблин III“ 
от учебната програма на EASO. Практическите ръководства на EASO относно Индивидуалното интервю 
и Оценката на доказателствата също бяха ценни източници на информация при разработването на 
настоящия инструмент.

Настоящото практическо ръководство е разработено като е използвана методологията на матрицата 
на ЕАSO за оценка на качеството и следва да се използва във връзка с други налични практически 
инструменти: https://www.easo.europa.eu/practical-tools.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO%20Practical%20Guide%20-%20Personal%20interview%20-%20BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/PG%20Evidence%20Assessment%20-%20BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/practical-tools
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КОНТРОЛНИ СПИСЪЦИ

 ► предназначени да се използват за практично припомняне от 
лица, които вече са запознати с темата за индивидуалното 
интервю и оценката на доказателствата в контекста на 
системата от Дъблин
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Правна уредба на системата от Дъблин
 □ Прилагат се правните разпоредби в зависимост от материалноправните елементи
 □ Да се има предвид териториалното приложно поле на регламента „Дъблин III“
 □ Да се има предвид, че лицата, на които е предоставена международна закрила, не попадат 

в приложното поле на регламента „Дъблин III“

1. Прилагане на регламента „Дъблин III“
 □ Най-напред е подадена молбата за международна закрила
 □ Спазва се йерархията на критериите
 □ Вземат се под внимание конкретни съображения относно отношения на зависимост

2. Предоставя се информация
 □ Предоставя се информация с подходящо съдържание:

 □ цели на регламента „Дъблин ІІІ“;
 □ последици от подаването на друга молба в друга държава членка;
 □ йерархия на критериите за определяне на компетентността;
 □ индивидуално интервю;
 □ възможност да бъде представена информация във връзка с процедурата за определяне на 

компетентната държава членка;
 □ възможност за обжалване на решение за прехвърляне;
 □ държавите членки могат да обменят данни за кандидатите;
 □ кандидатите имат право на достъп до данни, свързани с тях

 □ Информацията се предоставя:
 □ в писмена форма;
 □ „на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира“;
 □ ако е необходимо, информацията се предоставя устно;
 □ информацията се предоставя чрез общите брошури, съдържащи се в приложения X и XI към 

Регламента за изпълнение;
 □ брошурите съдържат допълнителна, специфична за държавите членки информация

3. Индивидуално интервю съгласно регламента „Дъблин“: цели, изисквания 
и техники на провеждане

 □ Спазени са изискванията за интервюто:
 □ то се провежда своевременно;
 □ то се провежда преди вземането на решение за прехвърляне на кандидата;
 □ то се провежда на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че 

разбира;
 □ провежда се при условия, осигуряващи поверителност;
 □ провежда се от квалифицирано лице

Методология
 □ Подготовка
 □ Запознаване със случая
 □ Организационни въпроси
 □ Подходящ служител, обработващ молби за международна закрила, и преводач

Начало на интервюто
 □ Поздрав/въведение
 □ Проверете как се разбират преводачът и кандидатът
 □ Уведомете кандидата за целта и съдържанието на интервюто
 □ Уведомете кандидата за задължението му да съдейства
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3. Индивидуално интервю съгласно регламента „Дъблин“: цели, изисквания 
и техники на провеждане
Провеждане на интервюто

 □ Отношение
 □ Неутралност
 □ Неосъждащо отношение
 □ Да се избягват недоразумения поради културно обосновани предположения, ценности или 

очаквания
 □ Направлявайте провеждането на интервюто

 □ Създайте и поддържайте атмосфера на доверие
 □ Съсредоточете се върху кандидата
 □ Направлявайте диалога
 □ Направлявайте преводача
 □ Насърчавайте кандидата, като го слушате активно

 □ Техники за провеждане на интервю и видове въпроси
 □ Задавайте прости въпроси
 □ Използвайте отворени въпроси
 □ Използвайте на място затворени въпроси
 □ Използвайте пояснителни въпроси и въпроси, изискващи обмисляне
 □ Задавайте правилни въпроси по правилен и коректен начин
 □ Задавайте въпроси, съобразени със способностите и образованието на кандидата
 □ Възможност за пояснение на несъответствия

По време на интервюто
 □ представете устно информация относно прилагането на регламента „Дъблин III“;
 □ кандидатите могат да поискат разяснения по всички аспекти на действието на регламента 

„Дъблин III“, които не разбират
Приключване на интервюто

 □ Направете необходимото всички важни аспекти на молбата да бъдат разгледани по време на 
интервюто

 □ Запитайте кандидата дали има друга информация, която би желал да добави
 □ Кандидатът получава информация за възможността да предостави допълнителни удостоверителни 

документи
 □ Кандидатът получава информация за следващите стъпки в процеса
 □ Кандидатът получава информация за сроковете, посочени в регламента „Дъблин III“
 □ Кандидатът получава информация за писменото резюме и как може да има достъп до него

4. Оценка на доказателства
 □ Налице са признаци, че случаят е по регламента „Дъблин“

 □ Налице са преки доказателства
 □ Налице са косвени доказателства

 □ Доказателствата, че случаят е по регламента „Дъблин“, са достатъчни

Критерии, свързани с целостта на семейството
 □ Определения

 □ Член на семейството
 □ Роднини
 □ Ненавършило пълнолетие лице
 □ Непридружено ненавършило пълнолетие лице
 □ Отношение на зависимост
 □ Семейство в по-широк смисъл

 □ Непридружени ненавършили пълнолетие (член 8)
 □ Член на семейството, който е лице, на което е предоставена международна закрила (член 9)
 □ Член на семейството, който е кандидат за международна закрила (член 10)
 □ Правила за едновременно подаване на молби (член 11)
 □ Зависими лица (член 16)
 □ Дискреционни клаузи (член 17)

 □ Член 17, параграф 1, клауза суверенитет
 □ Член 17, параграф 2, дискреционна клауза

 □ Преки и косвени доказателствени средства
 □ Непридружени деца и членове на семейството
 □ Зависими (възрастни) деца, брат, сестра или родител
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 □ Доказателствени средства по случаите на членове 8, 9 и 10
 □ Писмено потвърждение на информацията от държавата членка
 □ Извлечения от регистри
 □ Разрешения за пребиваване/разрешения за временно пребиваване, издадени на името на 

члена на семейството
 □ Доказателства, че между лицата има роднинска връзка
 □ ДНК или кръвен тест
 □ Съгласие на заинтересованите лица

 □ Косвени доказателства по случаи по членове 8, 9 и 10
 □ Информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена
 □ Декларации на заинтересованите членове на семейството
 □ Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като ВКБООН

Критерии за пребиваване, влизане и престой
 □ Определения

 □ Документ за пребиваване
 □ Валиден документ за пребиваване
 □ Множество документи за пребиваване
 □ Документ за пребиваване, чиято валидност е изтекла

 □ Виза
 □ Валидна виза
 □ Многократна виза
 □ Виза с изтекла валидност

 □ Незаконно влизане
 □ Непрекъснат престой в държава членка за период най-малко пет месеца
 □ Безвизово влизане
 □ Молба, подадена в международна транзитна зона на летище

 □ Преки доказателства в случай на валиден или изтекъл документ за пребиваване или виза
 □ Документ за пребиваване
 □ Виза
 □ Намерено съответствие във ВИС
 □ Извлечения от регистри на чужденците или подобни регистри
 □ Доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала документа за 

пребиваване или визата
 □ Косвени доказателства в случай на валиден или изтекъл документ за пребиваване или виза

 □ Подробни твърдения на кандидата, които могат да бъдат проверени
 □ Доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала документа за 

пребиваване
 □ Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като ВКБООН
 □ Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на 

пътуването
 □ Преки доказателства в случай на безвизово или незаконно влизане

 □ Печат за влизане в паспорта
 □ Печат за излизане
 □ Билети, убедително доказващи влизането през външна граница
 □ Положително съвпадение в Евродак
 □ Дактилоскопични отпечатъци

 □ Преки доказателства в случай на пребиваване в течение на най-малко пет месеца
 □ Разрешителни за пребиваване
 □ Искания за напускане на територията или заповед за експулсиране, издадени с интервал от поне 

пет месеца или които не са приведени в действие
 □ Извлечения от регистри на болници, затвори, места за задържане

 □ Косвени доказателства в случай на безвизово влизане, незаконно влизане или пребиваване 
в държава членка за период от най-малко 5 месеца

 □ Подробни твърдения на кандидата, които могат да бъдат проверени
 □ Доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета държава
 □ Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като ВКБООН
 □ Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на 

пътуването
 □ Дактилоскопични отпечатъци
 □ Билети, хотелски сметки, входни карти и др.
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Предишна молба за международна закрила
 □ Подадена е молба за международна закрила по-рано в друга държава членка
 □ Регламентът „Дъблин III“ е приложим
 □ Задължение за обратно приемане на кандидат за разглеждане на молбата за международна 

закрила
 □ Задължение за обратно приемане на кандидата за провеждане на дъблинската процедура
 □ Преки доказателства в случай на процедура по обратно приемане

 □ Положително съвпадение в Евродак
 □ Формуляр, представен от кандидата (заявление по образец)
 □ Официален доклад, съставен от органите
 □ Дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата
 □ Извлечения от регистър на чужденците или подобни регистри
 □ Писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба

 □ Косвени доказателства в случай на процедура по обратно приемане
 □ Подробна информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена
 □ Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като ВКБООН
 □ Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на 

пътуването

Прекратяване на компетентност — отпътуване от територията и експулсиране
 □ Прекратяване на компетентност
 □ Преки доказателства в случай на прекратяване на компетентност

 □ Печат при излизане
 □ Извлечения от регистри на трети държави
 □ Билети, убедително доказващи напускането или влизането през външна граница
 □ Доклад/потвърждение от държавата членка, от която кандидатът е напуснал територията на 

държавите членки
 □ Писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил експулсиран
 □ Потвърждение на информацията за експулсирането от третата държава
 □ Печат от трета държава, граничеща с държава членка
 □ Дактилоскопични отпечатъци

 □ Косвени доказателства в случай на прекратяване на компетентност
 □ Подробна информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена
 □ Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като ВКБООН
 □ Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по време на 

пътуването
 □ Доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка
 □ Печат при излизане
 □ Дактилоскопични отпечатъци
 □ Билети, хотелски сметки, входни карти и др.
 □ Други доказателства

Специфични съображения във връзка с прехвърляне по дъблинската процедура
 □ Оценка на доказателствата
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Правна уредба на системата от Дъблин [обратно към контролния списък]

Системата от Дъблин е крайъгълният камък на ОЕСУ и има за цел определяне по резултатен начин на 
държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.

Системата от Дъблин се състои от три регламента:

Регламента „Дъблин ІІІ“

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за 
установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за 
разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите 

членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст)

Регламента за изпълнение на дъблинската процедура

Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 година за определяне условията 
за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми 

за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за 
международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна, 

изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2014 на Комисията от 30 януари 2014 година

Регламента за Евродак ІІ

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за създаване 
на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното 

прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне 
на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, 

която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без 
гражданство, и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на 

държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработен текст)

По отношение на прилагането на регламента „Дъблин III“ са от значение както Визовата информационна 
система (ВИС), така и Шенгенската информационна система (ШИС II).
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Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата 
информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за 
краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) определя правила в член 2, буква б) относно това как:

...да се подобри прилагането на общата визова политика ... и консултациите между централните 
консулски органи, посредством улесняване на обмена на данни между държавите членки относно 
заявленията и свързаните с това решения, с цел ... да бъде предотвратено неспазването на 
критериите за определяне на държавата членка, отговаряща за разглеждането на заявлението за 
виза.

ВИС се прилага за всички шенгенски държави (Дания реши да я прилага). Важно е обаче да се отбележи, 
че не всички държави членки, които прилагат регламента „Дъблин III“, са обвързани от регламента за ВИС.

ШИС II е определена в следните правни инструменти: Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването 
на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) и Регламент (ЕС) 2018/1862 
на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането 
и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията.

ШИС II е информационна система за сигурност и управление на границите в Европа. Всяка държава 
членка разполага с възможност да изпрати искане за допълнителна информация от националното си 
бюро SIRENE, което служи като единно звено за контакт за обмена на информация. Системата помага на 
органите в Европа да защитават вътрешната сигурност в отсъствието на вътрешни гранични проверки. 

ШИС II функционира в 26 държави членки (с изключение на Ирландия и Кипър) и 4 асоциирани държави. 
За някои държави членки има специален ред: България, Румъния и Хърватия все още не са част от 
Шенгенското пространство, но както Румъния, така и България използват ШИС, докато Хърватия е с 
ограничени права на използване. Обединеното кралство не е част от Шенгенското пространство, но 
ШИС II функционира там.

Освен това, когато прилагат дъблинската процедура, служителите, обработващи молби за международна 
закрила, следва да имат предвид разпоредбите, предвидени в Директива 2013/32/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на 
международна закрила (ДПУ), ако е приложима. Разпоредбите на ДПУ „се прилагат в допълнение и без 
да се засягат разпоредбите относно процедурните гаранции, уредени в регламента [от Дъблин], както 
е посочено в съображение 12 от регламента „Дъблин III“ и съображение 54 от ДПУ.

Съдебна практика

„Системата от Дъблин ..., както следва от съображения 4 и 5 от него [регламента], по-специално 
трябва да даде възможност бързо да се определи компетентната държава членка, така че да се 
гарантира ефективен достъп до процедурите за предоставяне на международна закрила, без да се 
компрометира целта за бърза обработка на молбите за международна закрила.“.

Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело C.K. и др. с/у Република Словения, C-578/16 PPU, 
ECLI:EU:C:2017:127, т. 57

Териториално приложно поле на регламента „Дъблин ІІІ“

Разработена въз основа на Дъблинската конвенция от 1990 г., системата от Дъблин е включена в правото 
на Европейския съюз чрез Регламент „Дъблин II“ и Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска 
информационна система от второ поколение (ШИС II). През 2001 г. Норвегия и Исландия се присъединиха 
като асоциирани държави. Дания реши да участва по силата на споразумение от 2006 г. и потвърди 
прилагането на регламента „Дъблин III“ с решение на Парламента си от декември 2013 г. Швейцария 
и Лихтенщайн се присъединиха като асоциирани държави съответно през 2008 г. и 2011 г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486631689&uri=CELEX:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486631689&uri=CELEX:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486631689&uri=CELEX:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486762417&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486762417&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486762417&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486762417&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590486705577&uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&qid=1590486841170&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&qid=1590486841170&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&qid=1590486841170&from=BG
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=137C41B184249CCD3EC66ABAA0F55785?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1179326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&qid=1592228222335&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&qid=1592228222335&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1987&qid=1592228222335&from=BG
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Така регламентът се прилага в 32 държави членки:

Държави членки по регламента 
„Дъблин“

Държави, „асоциирани“ към 
регламента „Дъблин“
Европейски съюз

Индивидуално приложно поле на регламента „Дъблин ІІІ“

Регламентът „Дъблин III „се прилага за граждани на трети държави (съгласно определението в член 2, 
буква а) от него) или за лица без гражданство, които са подали молба за международна закрила в една 
от държавите членки. В приложното поле на регламента „Дъблин III“ се обхващат кандидатите за 
международна закрила. Лицата, на които е предоставена международна закрила, не попадат в приложно 
поле на регламента „Дъблин III“. Понятието „кандидат“ е определено в член 2, буква в) от същия 
регламент.

Глава V от регламента „Дъблин III“, и по-специално член 18, параграф 1, буква б), се отнася до кандидати, 
чиято молба е в процес на разглеждане, член 18, параграф 1, буква в) се отнася до гражданин на трета 
държава или лице без гражданство, което „е оттеглило молбата си в процес на разглеждане и е подало 
молба в друга държава членка или което се намира на територията на друга държава членка без 
документ за пребиваване“. Член 18, параграф 1, буква г) се отнася до „гражданин на трета държава или 
лице без гражданство, чиято молба е била отхвърлена и който е подал молба в друга държава членка или 
който се намира на територията на друга държава членка без документ за пребиваване“.

По отношение на кандидати, получили отказ с първо или окончателно решение на друга държава членка, 
които не са подали нова молба в държавата членка, в която се намират, член 24 от регламента „Дъблин III 
позволява на държавите членки да решат да прилагат регламента „Дъблин III“ или Директива 2008/115/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни 
(Директива относно връщането).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&qid=1572940313378&from=EN
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Започвайки с молбата за международна закрила, подадена в държава членка А, дъблинската процедура 
в държава членка Б може да бъде описана схематично по следния начин:

Молба 
за международна 

закрила в държава 
членка А

Държава 
членка А разглежда 

молбата за 
международна 

закрила

Държава 
членка Б разглежда 

молбата за 
международна 

закрила

Предоставяне 
на информация 

на кандидата

Искане за обратно 
приемане/поемане на 

отговорност, отправено 
до държава членка Б

Оценка на 
доказателства от 

държава членка А

Искане за 
преразглеждане

Отговор от държава 
членка Б

Решение по 
жалбата

Отговор от държава 
членка Б

Интервю с кандидата

Искане за информация, 
отправено до държава 

членка Б

Държава членка А решава 
да прехвърли кандидата 

в държава членка Б

Съобщение за 
кандидата

Уведомяване на 
държава членка Б 

преди прехвърлянето

Прехвърляне 
в държава членка Б

Недостатъчно 
признаци, че случаят 

е по регламента 
„Дъблин“

Признаци, че случаят 
е по регламента „Дъблин“ 

(преки доказателства/косвени 
доказателства

Няма признаци

Прехвърлянето може да се осъществи

Прехвърлянето не може да се 
осъществи

Обжалване

Не

Да

Без обжалване

Положителен

Отрицателен

Признаците 
не са потвърдени

Признаците 
са потвърдени
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РЪКОВОДСТВО

 ► кратки и визуални насоки за различните елементи 
при провеждане на индивидуално интервю и оценка на 
доказателствата в контекста на системата от Дъблин
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1. Прилагане на регламента „Дъблин III“ [обратно към контролния списък]

С цел да се определи държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 
закрила, която е подадена от гражданин на трета държава или лице без гражданство, в член 7, параграф 1 
от регламента „Дъблин III“ държавите членки се задължават да прилагат критериите, посочени в глава III 
(„йерархия на критериите“), когато молбата е подадена за първи път.

Регламент „Дъблин ІІІ“

Глава III

Съществуват два набора от критерии:

1) критерии за защита на целостта на семейството (членове 8—11, 16, 17); и
2) критерии, свързани с компетентността на „държавата членка, която е имала най-голяма роля 

при влизането или пребиваването на кандидата на територията на държавите членки“(1) 
(членове 12—15).

„Йерархията на критериите“ за определяне на компетентната държава членка, както това 
е посочено в глава III от регламента „Дъблин III“, означава, че критериите се прилагат в изложения 
по-долу ред:

Цялост на 
семейство

• Непридружен ненавършил пълнолетиe (член 8)
• Членове на семейството, които са лица, на които е предоставена 

международна закрила (член 9)
• Членове на семейството, които са кандидати за международна закрила 

(член 10)
• Процедура за семейства (член 11)

Най-голяма роля 
при влизането или 

пребиваването

• Издаване на документ за пребиваване или на виза (член 12)
• Незаконно влизане или престой (член 13)
• Безвизово влизане (член 14)
• Молба, подадена в международна транзитна зона на летище (член 15)

Компетентната държава членка „се определя въз основа на съществуващото положение към момента, 
в който кандидатът е подал за първи път молбата си за международна закрила пред държава членка“ 
(член 7, параграф 2 от регламента „Дъблин III“). Тази държава членка трябва да разгледа всякакви налични 
доказателства, свързани с членове на семейството, роднини или други близки на кандидата (член 7, 
параграф 2 и член 7, параграф 3) от регламента „Дъблин III“).

Държавите членки прилагат регламента „Дъблин III“ в съответствие с европейските и международните 
задължения в областта на правата на човека, включително Конвенцията за бежанците от 1951 г., 
и по-специално Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), Европейската конвенция 
за правата на човека (ЕКПЧ) и съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС), 
както и тази на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

За да прилагат ефективно регламента „Дъблин III“, държавите членки установяват стабилно 
сътрудничество в рамките на регламента и прилагат принципа на взаимно доверие помежду си по 
отношение на политиката в областта на убежището.

(1) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на 
държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-
членки от гражданин на трета страна или от лице без гражданство (преработена версия) {SEC(2008) 2962} {SEC(2008) 2963} 
/*COM(2008) 820 окончателен — 2008/0243 (COD)*/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008PC0820&from=EN
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Целта на системата от Дъблин е да се гарантира, че за всяка молба за международна закрила, която 
е подадена в която и да е от държавите членки, винаги ще има само една компетентна държава членка:

• Ако не се прилага нито един от критериите, изброени в глава III, първата държава членка, „пред 
която е представена молбата за международна закрила, е компетентна за разглеждането ѝ“ (член 3, 
параграф 2, първа алинея).

• Когато е невъзможно да се направи прехвърляне поради „системни недостатъци в процедурата по 
предоставяне на убежище и на условията за приемане на кандидати“ в компетентната държава членка 
(член 3, параграф 2, втора алинея) или поради това, че органите на прехвърлящата държава членка 
могат с основание да предвидят, че прехвърлянето би довело до реален риск от нарушаване на член 4 
от Хартата, при определянето на компетентността ще бъде изключена държавата членка, в която 
е вероятно да възникне рискът.

Специфични съображения: зависимо лице и дискреционни клаузи

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Членове 16 и 17 Член 11 

В допълнение към критериите, посочени по-горе, компетентната държава съгласно регламента „Дъблин 
III“ може да се определи въз основа на хипотезата за зависимо лице и дискреционни клаузи.

Член 16 съдържа възможност за събиране на кандидат, който е зависим от помощта на своето дете, брат, 
сестра или родител, които законно пребивават в някоя от държавите членки, с въпросното лице. Този 
член също така съдържа възможност за събиране на дете, брат, сестра или родител на кандидата, които 
пребивават законно в някоя от държавите членки, когато това лице е зависимо от помощта на кандидата 
по причина бременност или новородено дете, тежко заболяване, тежък недъг или старост.

Съдебна практика

В своето решение от 6 ноември 2012 г. по дело K с/у Bundesasylamt, C-245/11, EU:C:2012:685, Съдът на ЕС 
е пояснил следното:

„Връзката на зависимост е от решаващо значение за определянето на компетентността, ако не са 
налице извънредни обстоятелства, възпрепятстващи нейното прилагане. Следователно член 16 
представлява допълнителен „квазикритерий“.

В член 17 от регламента „Дъблин III“ са предвидени дискреционни клаузи. „Клаузата суверенитет“ 
(член 17, параграф 1) позволява на държава членка да поеме задължението да разгледа подадена до нея 
молба, дори когато въпросната държава членка не е компетентна съгласно критериите. „Хуманитарната 
клауза“ (член 17, параграф 2) може да се прилага по искане на държава членка „с цел да бъдат събрани 
заедно други близки от хуманитарни подбуди, основаващи се по-специално на съображения от семеен 
или културен характер“.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129325&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10477709
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2. Предоставяне на информация [обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“

Член 4

Правото на кандидата на информация, определено в член 4 от регламента „Дъблин III“, е основна 
предпоставка за гарантиране на справедливост на процедурите. Съгласно член 4, параграф 1 от 
регламента „Дъблин III“, от момента на подаването в държава членка на молбата за международна 
закрила компетентните органи информират кандидата за прилагането на регламента, и по-специално за:

• целите на регламента „Дъблин III“ и последиците от подаването на друга молба в друга държава 
членка, както и последиците от преместването от дадена държава членка в друга по време на 
дъблинската процедура или при разглеждането на молбата за международна закрила;

• йерархията на критериите за определяне на компетентната държава членка, включително 
възможността дадена молба за международна закрила, която е подадена в една държава 
членка, да може да доведе до това тази държава членка да стане компетентна, дори ако тази 
компетентност не произтича от посочените критерии;

• индивидуалното интервю и възможността да се предостави информация във връзка 
с процедурата за определяне на компетентната държава членка, включително информация за 
присъствието на членове на семейството, роднини или други близки в държавите членки;

• възможността за обжалване на решение за прехвърляне и ако е приложимо, възможността за 
искане на спиране на прехвърлянето, както и сроковете за средствата за правна защита;

• възможността държавата членка, в която кандидатът се намира в момента, да може да обменя 
информация за него с други държави членки с цел определяне на компетентната държава 
членка;

• неговото право на достъп до данните, свързани с него, и правото да се изиска поправката на 
тези данни, ако те са неточни, или заличаването им, ако те са незаконно обработени, както 
и относно процедурите за упражняване на тези права.

Съгласно член 4, параграф 2 информацията се предоставя:
• в писмена форма;
• „на език, който кандидатът разбира или за който с основание се предполага, че разбира“;
• при нужда (в случаи на лица със специални процедурни нужди) и с цел правилното разбиране от 

кандидата, информацията се предоставя и устно;
• тази информация се предоставя чрез общите брошури, съдържащи се в приложения X и XI към 

Регламента за изпълнение, както е предвидено в член 4, параграф 3 от регламента „Дъблин III“, и
• с допълнителна, специфична за държавите членки информация.
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3. Индивидуално интервю съгласно регламента „Дъблин ІІІ“: 
цели, изисквания и техники на провеждане  

[обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“ ДПУ

Член 5 Член 14

Цели на индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин ІІІ“

Регламентът „Дъблин III“ съдържа задължение за определящата държава членка да проведе 
индивидуално интервю с кандидата (индивидуално интервю съгласно регламента „Дъблин ІІІ“).

Основната цел на интервюто е да се съберат всички факти, които са от значение за определянето на 
компетентната държава членка. Следователно индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин“ 
е с различен обхват и насоченост от тези на личното интервю, което се провежда по същество на молбата 
за международна закрила съгласно член 14 от ДПУ.

Целта на индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин“ е двойна:

Индивидуално интервю 
по регламента „Дъблин“

Целта на интервюто по регламента 
„Дъблин“ е „да улесни процеса 

на определянето на компетентната 
държава членка“, като събраната 
информация трябва да помогне 

за установяване на относимите факти 
за определяне на отговорността

„Освен това интервюто дава възможност 
информацията, предоставена 

на кандидата в съответствие с член 4, 
да бъде правилно разбрана“

В тази връзка то има потенциала да послужи за различни цели:
• позволява на органите да предоставят устно информация относно прилагането на регламента 

„Дъблин III“;
• дава възможност на кандидатите да поискат разяснения по всички аспекти на действието на 

регламента „Дъблин III“, които не разбират;
• позволява на кандидатите да предоставят информацията, необходима за правилното 

определяне на компетентната държава членка, включително за пребиваването на членове на 
семейството в друга държава членка;

• дава възможност на кандидата да изложи по резултатен начин своето мнение;
• позволява на органите директно да изяснят по ефикасен начин някои аспекти на информацията, 

предоставена от кандидата.

Държавата членка, провеждаща процедурата за определяне, може също така да реши да изпрати 
искане за допълнителна информация съгласно условията на член 34 от регламента „Дъблин III“ (вж. 
приложение V към Регламента за изпълнение) с цел да събере допълнителна относима информация.
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Настоящият раздел обхваща общите съображения във връзка с индивидуалното интервю съгласно 
регламента „Дъблин“. Конкретните теми, които трябва да бъдат разгледани по време на интервюто, са 
подробно обсъдени в раздела „Оценка на доказателствата“.

Провеждането на индивидуално интервю съгласно регламента „Дъблин ІІІ“ е задължително, с няколко 
изключения.
То може да не се проведе, ако:

• кандидатът се е укрил; или

• „след като е получил информацията, посочена в член 4, кандидатът вече е предоставил по друг начин 
информацията, необходима за определяне на компетентната държава членка. Държавата членка, 
която не провежда интервюто, дава на кандидата възможност да представи всякаква допълнителна 
информация, която е от значение за правилното определяне на компетентната държава членка, преди 
да бъде взето решение за прехвърляне на кандидата в компетентната държава членка съгласно член 
26, параграф 1.“ (член 5, параграф 2)

Изисквания за индивидуалното интервю

Съществуват редица изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при провеждане на индивидуалното 
интервю.
При интервюто:

То „се провежда своевременно и при всички случаи преди вземането на решение за 
прехвърляне на кандидата в компетентната държава членка.“ (член 5, параграф 3)

„Индивидуалното интервю се провежда на език, който кандидатът разбира 
или за който с основание се предполага, че разбира, и на който той може 

да разговаря. Когато е необходимо, държавите членки прибягват до устен 
преводач, който осигурява подходяща комуникация между кандидата 
и лицето, провеждащо индивидуалното интервю.“ (член 5, параграф 4)

„Индивидуалното интервю се провежда при условия, осигуряващи 
подходяща степен на поверителност.“ (член 5, параграф 5)

„То се провежда от квалифицирано лице съгласно 
националното право.“ (член 5, параграф 5)

Държавата членка, провеждаща индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин ІІІ“, „изготвя 
писмено резюме на интервюто, съдържащо поне основната информация, предоставена от кандидата 
по време на интервюто“. Освен това държавата членка „прави необходимото кандидатът и/или 
правният съветник или друг консултант, който представлява кандидата, своевременно да има достъп до 
резюмето“. (член 5, параграф 6)

Насрочване на интервюто

Основната цел на интервюто по регламента от Дъблин е да се улесни определянето на компетентната 
държава членка. За да се избегне протакане на процеса на определяне или дори неправилното 
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определяне на компетентност, е препоръчително интервюто да се проведе скоро след подаването на 
молбата за международна закрила в съответствие с член 20, параграф 2 от регламента „Дъблин III“. 
Най-подходящият момент за провеждане на интервюто е преди да бъде изпратено искането за поемане 
на отговорност или за обратно приемане на кандидата на другата държава членка. Това също така ще 
гарантира правилното разбиране от страна на кандидата на структурата и правилата на системата от 
Дъблин в съответствие с член 4 от регламента „Дъблин III“.

В регламента „Дъблин III“ обаче не се посочва точно кога следва да се проведе интервюто, а само че 
се провежда своевременно и при всички случаи преди вземането на решение за прехвърляне на 
кандидата. Следователно интервюто трябва да бъде насрочено най-късно след като замолената държава 
членка се съгласи да поеме отговорността или да приеме обратно кандидата.

В зависимост от структурата на националната система за предоставяне на убежище, индивидуалното 
интервю съгласно регламента „Дъблин“ може да бъде включено в събеседването за регистрация, при 
условие че са спазени изискванията за индивидуалното интервю. Въпреки това, тъй като съответната 
информация за определянето на компетентност на практика се събира чрез базата данни Евродак, 
следва да се гарантира, че служителят, който провежда интервюто, знае резултата от сравняването на 
дактилоскопичните отпечатъци със съществуващите данни в Евродак. Ако това не е така, следва да 
се проведе второ индивидуално интервю по регламента „Дъблин“, ако централната система съобщи 
резултат за съответствие съгласно член 9, параграф 5, член 15, параграф 2 или член 17, параграф 5 от 
Регламента за Евродак II. Това е с цел да бъдат зададени допълнителни въпроси на кандидата във връзка 
с информацията, въз основа на която за компетентна се счита друга държава членка, тъй като може да 
има индивидуални обстоятелства, които да повлияят на процедурата за определяне.

Методология

Подготовка

Подготовката е важен фактор за доброто интервю. Колкото по-добре е подготвен служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, толкова по-уместни ще са въпросите, които ще се 
задават, а оттук — толкова по-ефикасно ще се проведе интервюто. Липсата на подготовка често води 
до задаване на неотносими въпроси и може да доведе до необходимост от допълнително събиране на 
информация и евентуално до допълнително интервю.

Ефективното интервю, което събира относими доказателства по основните аспекти на определянето на 
компетентност, е от съществено значение за определянето на компетентната държава членка.

Запознаване със случая

Основният момент при запознаване със случая е да се събере важна информация и документи преди 
провеждането на интервюто.

Ако националната процедура позволява, преди интервюто:
• проверете наличните бази данни (Евродак, ВИС, националната система)

Информацията в наличните бази данни или системи е важна за оценката на компетентността на друга 
държава членка. Такава информация може да се отнася за членове на семейството, виза, разрешение за 
пребиваване, влизане, резултати от Евродак, предишни процедури.

• Проверете допълнителна информация, която е от значение за определянето на компетентната 
държава членка (формуляри за регистрация, други документи, документи, предоставени от 
кандидата и т.н.)

По-специално, в тези системи може вече да има допълнителна информация или документи относно 
самоличността, националността, семейното положение, личните обстоятелства и маршрута, по който 
е пътувал кандидатът.
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Организационни въпроси

За да може интервюто да започне гладко в насрочения час, служителят, обработващ молбата 
за международна закрила следва да вземе мерки да бъдат изпълнени всички предварителни 
организационни условия с оглед да се осигури безопасна и предразполагаща среда. Такава среда за 
провеждане на интервюто ще спомогне да се набави необходимата информация за определяне на 
компетентността.

В зависимост от националното законодателство и практики, служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да извърши необходимата подготовка с юридическия представител 
на кандидата или с други лица, които може да бъдат допуснати до интервюто, например представител 
на ВКБООН или лице, което предоставя правни или други консултации, емоционална подкрепа или 
медицинска помощ. Това може да е особено важно, ако кандидатът има специални процедурни 
потребности.

Подходящ служител, обработващ молбата за международна закрила, и устен 
преводач

Съгласно член 5 от регламента „Дъблин III“ „Индивидуалното интервю се провежда при условия, 
осигуряващи подходяща степен на поверителност. То се провежда от квалифицирано лице съгласно 
националното право.“

Интервюиращият следва да е компетентен да вземе предвид всички относими лични и общи 
обстоятелства, свързани с молбата. По искане на кандидата и когато е възможно, се препоръчва 
интервюиращият и устният преводач да са от същия пол като кандидата.

Провеждане на интервюто

Начинът, по който служителят, обработващ молбата за международна закрила, провежда интервюто, 
оказва значително въздействие върху общото качество и количество на събраната от него информация. 
Следва да се обмислят отношението на служителя, обработващ молбата за международна закрила, както 
и неговата вербална и невербална комуникация.

Модули на EASO за обучение по техники за провеждане на интервю и регламента „Дъблин III“

Националните администрации могат да решат дали служителите, провеждащи индивидуални 
интервюта по регламента „Дъблин“, включително гранични служители и регистратори, да следват 
модулите на EASO за обучение по техники за провеждане на интервю и по регламента „Дъблин 
III“. Модулът по техники за провеждане на интервю е разработен с цел да бъдат подпомогнати 
служителите, обработващи молбите за международна закрила, да придобият знанията, уменията 
и нагласите, които са им необходими за професионално провеждане на индивидуални/лични 
интервюта. В рамките на модула на EASO за обучение по регламента „Дъблин III“ участниците 
в обучението усвояват знания и умения за основните въпроси, свързани с прилагането на регламента 
„Дъблин III“ и начина на неговото функциониране. Обучаваните получават също възможност да се 
запознаят с базата данни „Евродак“ и електронната мрежа DubliNet. Наред с придобиването на знания 
относно целта и съдържанието на регламента „Дъблин ІІІ“, участниците научават и как да прилагат 
специфични негови аспекти, например във връзка със събиране на семейства или гаранции за 
ненавършили пълнолетие лица.

Отношение

Неутралност. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, трябва да бъде неутрален. Той 
следва да се старае да бъде възможно най-обективен и ясен. Не трябва да се влияе от други случаи, нито 
от личните си убеждения и мнения.

Неосъждащо отношение. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да 
използва подходящ тон по време на интервюто и да проявява неосъждащо отношение, като остава 
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безпристрастен и търсещ в своя подход и в реакциите си на изявленията на кандидата, включително 
когато те издават например непоследователност, подправени документи или недопустими действия.

Избягвайте недоразумения поради културно обосновани предположения, ценности или очаквания. 
Дори ако служителят, обработващ молбата за международна закрила, има добри познания за културата 
и традициите на кандидата, това не означава, че двамата автоматично ще се разбират взаимно. 
Самосъзнанието и самонаблюдението са важни фактори, които допринасят за открита атмосфера и за 
достигането до относимите факти от гледната точка на кандидата. 

Направляване на провеждането на интервюто

Създайте и поддържайте атмосфера на доверие. В член 5, параграф 5 от регламента „Дъблин III“ 
се подчертава значението на поверителността и доверието при всички интервюта, включително 
индивидуалното интервю в рамките на посочения регламент. Това изискване трябва да се спазва. 

По време на индивидуалното интервю съгласно регламента „Дъблин“ служителят, обработващ молбата 
за международна закрила, събира точна и надеждна информация относно маршрутите на пътуването на 
кандидата, евентуални молби за международна закрила, подадени в друга държава членка, и личното/
семейното положение. Начинът, по който служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
направлява взаимното общуване по време на интервюто, може значително да повлияе върху качеството 
и количеството на получената информация. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
носи отговорност за създаването на атмосфера на доверие и сигурност. Професионалното отношение 
е от съществено значение и показва съпричастност, което може да помогне за постигането на тази цел. 
Развиването на добра атмосфера на общуване, в която всички участващи лица се чувстват в безопасност 
и си взаимодействат по положителен начин, помага на кандидата да намали чувството на стрес, 
тревожност или недоверие, и го насърчава да предостави информация. Деликатното възпроизвеждане 
на езика на тялото, стойката и темпото на кандидата, може да допринесе за установяване на атмосфера 
на доверие.

Съсредоточете се върху кандидата. Интервюто следва да се разглежда като диалог, в който кандидатът 
говори през повечето време. Вербалната и невербалната комуникация на служителя, обработващ 
молбата за международна закрила, следва да показват ясно на кандидата, че той е във фокуса на 
вниманието. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да съобрази своя начин 
на общуване също и с нуждите на кандидата. На практика това означава използване на подходящ език, 
предоставяне на информацията по разбираем за кандидата начин, улавяне на сигнали от невербалната 
комуникация и вземане под внимание на евентуални междукултурни проблеми. 

Направлявайте диалога. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, има отговорността 
да набави основната информация по време на интервюто и да съдейства на кандидата да представи 
всички относими елементи към процедурата по определяне на компетентната държава членка. 
Служителят, обработващ молбата за международна закрила, може да следва план за провеждане на 
интервюто (на базата на логическа, хронологична или тематична структура), но не по-малко важно е да 
запази гъвкавост.

Направлявайте устния преводач. Устният преводач играе важна роля за провеждането на интервюто. 
Два много важни елемента са езиковите умения на преводача и справянето с деликатни ситуации. 
Той превежда директно това, което се казва. Важно е обаче служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, да се обръща пряко към кандидата (в първо лице), а не чрез преводача, 
използвайки трето лице по отношение на кандидата. Преводачът не трябва да изразява мнение или 
да предлага съвет на служителя, обработващ молбата за международна закрила, или на кандидата. 
Преводачът не бива да има връзка с кандидата.

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да е сигурен, че подбраният 
преводач притежава необходимите умения и знания и е в състояние да направи точен и безпристрастен 
устен превод на разказа на кандидата в съответствие с националните процедури. Служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, следва да гарантира, че устният преводач действа по 
неутрален и безпристрастен начин. В случай че има някакви опасения относно способностите на устния 
преводач, следва да се потърси решение в съответствие с националните процедури.
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Насърчавайте кандидата, като го слушате активно. Служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, следва да изслушва кандидата и да насочва вниманието му с вербални и невербални средства, 
за да подобри уменията в общуването и да спомогне да се избегнат недоразумения. Тъй като това не 
е интервюто за разглеждане на това дали кандидатът отговаря на условията за международна закрила, 
а за прилагане на регламента „Дъблин III“, служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
следва да запазва акцента върху важните теми. Той трябва да покаже, че активно изслушва кандидата 
по време на интервюто; да се опитва да вземе по-активна позиция, ако кандидатът се затруднява да 
говори свободно; да въвежда нова тема всеки път, когато се повдигне такъв въпрос; да дава на кандидата 
достатъчно време да се съсредоточи и размисли. Ако кандидатът се отклони от съществото на разговора, 
служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да се постарае внимателно да 
възстанови разказа.

Техники за провеждане на интервю и видове въпроси

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да използва всички примерни 
техники за интервюиране при провеждането на интервю по регламента от Дъблин и да ги адаптира 
към конкретната цел. Основната разлика между личното интервю в съответствие с член 14 от 
ДПУ и индивидуалното интервю по регламента „Дъблин III“ е, че с оглед на по-ограниченото му 
предназначение, за второто не винаги има голяма полза от фазата на свободен разказ. Въпреки това 
всички теми, които се обсъждат по време на интервюто, следва да бъдат въведени по ясен начин за 
кандидата.

Техниките на интервюиране следва да се прилагат, както следва:

Задаване на кратки, прости и лесни за разбиране въпроси

Равнището на използвания език и начинът, по който служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, задава въпроси, могат да доведат до съществени недоразумения и погрешни заключения. 
Въпросите, задавани по време на интервюто, следва да бъдат възможно най-опростени. Следва да се 
избягва да се задават няколко въпроса едновременно.

Използвайте отворени въпроси

Важно е кандидатът да предостави възможно най-пълната информация, с която разполага за дадено 
събитие или ситуация, ако тя е от значение за определяне на компетентността.

Използвайте на място затворени въпроси

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да се основава главно на отворени 
въпроси и да използва затворени въпроси за получаване на конкретна информация. Тъй като интервюто 
по регламента „Дъблин III“ се провежда с цел получаване на конкретна информация, използването 
на затворени въпроси също е много важно. Въпреки това служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да внимава да не създава впечатление у кандидата, че се очаква той да 
отговори само на поредица затворени въпроси, което наподобява конкретен вид полицейски разпит. 
Отворените въпроси ще помогнат на кандидата да разбере, че интервюто е мястото, където може да 
изрази своите възгледи.

Използвайте пояснителни въпроси и въпроси, изискващи обмисляне

Тези въпроси са важни, когато служителят, обработващ молбата за международна закрила, трябва да 
получи от кандидата описание на събитие, което да може да бъде проверено.

Задавайте въпросите по правилен и коректен начин

Въпросите следва да се задават по добронамерен и безпристрастен начин.
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Задавайте въпросите като се съобразявате със способностите и образованието на 
кандидата

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да провери първо степента на 
образование или способностите на кандидата да схваща определени понятия, с оглед да предотврати 
срив в общуването поради използването на език, който е твърде елементарен или твърде труден 
и сложен.

Дайте възможност за изясняване на несъответствия и противоречия

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да даде възможност на кандидата 
да изясни възможни разминавания, противоречия и несъответствия.

Начало на интервюто

Поздрав/въведение

Много е важно служителят, обработващ молбата за международна закрила, да поздрави кандидата 
професионално, да представи всички участващи в интервюто лица и да обясни техните роли. Освен това, 
като обясни ролята на всеки един от присъстващите и на всяка стъпка и действие в процеса, служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, може да намали евентуалното чувство на напрегнатост 
и тревога.

Проверете как се разбират кандидатът и преводачът

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да попита кандидата дали разбира 
преводача и обратно.

Информиране на кандидата за целта и съдържанието на интервюто, както и за 
дъблинската процедура

Важно е кандидатът да разбира дъблинската процедура, както и следващите стъпки. Затова 
предоставянето на информация е важно. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
следва да обясни съответната информация, като вземе предвид степента на разбиране на кандидата. 
От съществено значение е необходимата информация да се даде при започване на интервюто. 
Навременното предоставяне дава на кандидата обща представа за процедурата.

Особено важно е той да бъде информиран за:
• продължителността на интервюто и възможните резултати;
• поверителността;
• целта на интервюто.

a. Предоставяне на информация относно регламента „Дъблин III“.
б. Определяне на компетентност.

• Писменото резюме.
• По-нататъшните стъпки в рамките на процедурата.
• Всякакви други пояснения, поискани от кандидата във връзка с дъблинската процедура. 

В този контекст е важно държавите членки да намерят решение за неточната или подвеждаща 
информация, която се разпространява сред бежанските общности, включително чрез 
използването на културни посредници.

Важно е служителят, обработващ молбата за международна закрила, да се убеди, че кандидатът 
е разбрал предоставената информация и ако е необходимо, да предостави допълнителна такава.



28 EASO ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА „ДЪБЛИН III“ 

Задължение за оказване на съдействие

Кандидатът има задължението да оказва съдействие на органите за установяване на неговата 
самоличност, възраст, произход, включително тези на съответни роднини, самоличност, гражданство(а), 
държава(и) и място(а) на предишно пребиваване, предишни молби за международна закрила, маршрути 
на пътуване, пътнически документи и основания за кандидатстване за международна закрила (член 13 
от ДПУ или друго приложимо национално законодателство). Освен това кандидатът следва да бъде 
информиран относно други задължения, които могат да бъдат наложени, доколкото те са необходими за 
разглеждането на молбата в съответствие с националното законодателство (например задължението за 
докладване, предаване на документи и т.н.).

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да обясни защо предоставянето на 
цялата съществена и точна информация е от полза за вземането на правилно решение. Важно е също 
да се изтъкне, че само ако кандидатът съзнателно даде невярна информация, това може да доведе до 
нежелателни последици.

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва също да поясни на кандидата, че ако 
не знае отговора на даден въпрос, трябва да каже, а не да се опитва да даде отговор чрез налучкване.

Съдържание на интервюто

За да проведе по резултатен начин индивидуалното интервю по регламента „Дъблин“, служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, следва да зададе всички въпроси, свързани 
с прилагането на критериите от регламента „Дъблин III“. Техниките за провеждане на интервю не могат 
да се разглеждат независимо от необходимостта да се уточни какво следва да попадне в обхвата му по 
време на провеждането. Предназначението на настоящия раздел от Практическото ръководство на EASO 
относно прилагането на регламента „Дъблин III“ е да се даде възможност на служителя, обработващ 
молбата за международна закрила, да събере точна и достоверна информация относно потенциалното 
прилагане на регламента „Дъблин III“ за конкретния случай на кандидата.

Следва да се разгледат две основни категории теми:
• Първо, всички теми, свързани с личното положение на кандидата и семейните връзки.
• Второ, всички теми, свързани с маршрута на пътуване на кандидата.

Тъй като в много случаи изявленията на кандидатите са единствените или основните доказателства, 
по-подробен обзор на начините да бъдат обхванати тези две теми по време на интервюто може да 
бъде намерен по-нататък в съответната част от раздела, посветен на Оценка на доказателствата. В тези 
обзори са представени въпросите, които може да е нужно да бъдат обсъдени по време на интервюто 
в зависимост от конкретните обстоятелства по молбата, за да се събере необходимата информация за 
определяне на компетентната държава членка.

• Въпроси, които следва да бъдат проучени по време на интервюто във връзка с целостта на 
семейството (към Аспекти, които да се проучат по време на интервюто: семейни връзки)

• Въпроси, които следва да бъдат проучени по време на интервюто във връзка с пребиваването, 
визи, незаконно влизане и престой, предишни молби за международна закрила и прекратяване 
на задълженията (вж. Аспекти, които да се проучат по време на интервюто: влизане, престой 
и предишни молби)

Приключване на интервюто

Заключителната фаза е свързана най-вече с това да се гарантира, че цялата информация, която има 
отношение към случая, е била правилно проучена и че преди да напусне интервюто кандидатът 
е получил цялата необходима информация относно следващите стъпки.
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Уверете се, че всички относими факти са разгледани по време на интервюто

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да гарантира, че на кандидата 
е дадена подходяща възможност да представи всички съответни елементи.

Запитайте кандидата дали има друга информация, която би желал да добави

Да се попита кандидатът дали има нещо да добави създава у него чувството, че служителят, обработващ 
молбата за международна закрила, се отнася добронамерено и го слуша. Дори ако по преценка на 
служителя, обработващ молбата за международна закрила, е събрана цялата съответна информация, 
той следва да продължи да има отношение на откритост и гъвкавост във връзка с добиването на 
допълнителната информация.

Информиране за възможността да се предоставят допълнителни удостоверителни 
документи

Служителят, обработващ молбата за международна закрила, информира кандидата за възможността 
последният да представи всякаква относима допълнителна информация за правилното определяне на 
компетентната държава членка, преди да бъде взето решение за прехвърлянето му в компетентната 
държава членка. Сроковете за представяне на документите или доказателствата следва да бъдат 
съобщени на кандидата.

Информирайте кандидата за следващите етапи на процеса

В повечето случаи няма да е възможно да се посочи точна дата за издаване на решение, но служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, следва да посочи поне ориентировъчен срок, в рамките 
на който ще стане това. Кандидатът следва да бъде информиран как ще получи информация относно 
резултата от процеса.

На кандидата се дава информация за сроковете, посочени в регламента „Дъблин III“

Неосведомеността за това, кога ще бъде издадено решението, причинява стрес за кандидата. За да се 
избегне подобна ситуация, би било полезно да се уточнят принципно сроковете, посочени в регламента. 
В зависимост от конкретния случай може да бъдат включени: крайният срок, когато трябва да бъде 
отправено искане за обратно приемане/поемане на отговорност към другата държава членка, в какъв 
срок замолената държава членка трябва да отговори на искането, както и срокът за осъществяване на 
прехвърлянето. При всички случаи кандидатът следва да бъде информиран за срока за подаване на 
жалба срещу решение за прехвърляне, след като бъде уведомен за него.

Кандидатът следва да получи информация за писменото резюме и как може да има 
достъп до него.

Съгласно член 5, параграф 6 от регламента „Дъблин III“ държавата членка, провеждаща индивидуалното 
интервю, изготвя писмено резюме на интервюто, съдържащо поне основната информация, предоставена 
от кандидата по време на интервюто. Обобщаването на основната информация, предоставена от 
кандидата, е ефективен начин да се провери дали в писмения доклад или стандартния формуляр 
служителят, обработващ молбата за международна закрила, е обхванал всички теми, необходими за 
извършване на оценката. Ако кандидатът има някакви опасения във връзка с написаното, той следва да 
получи възможност да коментира, да внесе поправки или да направи пояснения.

В зависимост от националната система служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
може също да е подходящото лице, което да осигури кандидатът и/или правният съветник или друг 
консултант, който представлява кандидата, своевременно да има достъп до резюмето съгласно 
предвиденото в член 5, параграф 6.
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Специфични съображения по отношение на лица със специални 
потребности

Преди да определи компетентната държава членка въз основа на йерархията на критериите в глава III, 
както и на други разпоредби от регламента „Дъблин III“ (включително хуманитарни съображения, 
прекратяване на компетентност и прехвърляне на отговорността поради изтичане на срокове), 
служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да провери дали са приложими 
специфични съображения, които влияят върху определянето на компетентността.

Специалните процедурни потребности съгласно член 24 от ДПУ могат да повлияят на условията на 
провеждане на индивидуалното интервю. В член 6 от регламента „Дъблин III“ са предвидени специални 
гаранции за децата. По отношение на непридружени деца, в член 8 от регламента „Дъблин III“ се съдържа 
конкретен критерий за установяване на реда за определяне на компетентност за тези случаи.

Значение на установяването на специални потребности

Уязвим кандидат е кандидат, чиято способност да разбира и ефективно да представи своя случай или 
изцяло да участва в процеса е ограничена поради лични обстоятелства. Преживяното от кандидата 
в неговата родна страна, по време на пътуването или в държавата на убежище, може да окаже силно 
въздействие върху уязвимостта му. Така например езиковата бариера или чувството на социално 
изключване, изпитвано от него, може да го доведе до положение на повишена уязвимост.

Съгласно член 21 от ДУП държавите членки преценяват дали кандидатът е лице със специални 
потребности за приемане. Това задължение е приложимо за лицата и по отношение на процедурите 
по регламента от Дъблин. Съгласно член 24 от ДПУ държавите членки гарантират, че когато за лицата, 
търсещи закрила, е установено, че се нуждаят от специални процедурни гаранции, за тях се предоставя 
подходяща подкрепа с цел да упражняват правата си и да спазват задълженията си по време на цялата 
процедура.

Следва да се отбележи, че установяването на уязвим кандидат е от значение не само за инициирането на 
правилните механизми за насочване или провеждане на интервюто по подходящ начин, но уязвимостта 
може също така да окаже пряко въздействие върху процеса на определяне на компетентната държава 
членка в контекста на членове 16 и 17 от регламента „Дъблин III“, както и с оглед на евентуално 
нарушаване на член 4 от Хартата. Това е разгледано по-подробно в раздела „Оценка на доказателствата“.

Установяването на уязвимост е от значение и за целите на обмена на информация, свързана със здравето, 
по време на прехвърлянето съгласно дъблинската процедура, както е разгледано в член 32 от регламента 
„Дъблин III“.

Съдебна практика: Здравословно състояние и извършването на прехвърляне по дъблинската 
процедура

Съдът на ЕС е постановил, че дори ако няма основателни опасения да се смята, че в процедурата за 
предоставяне на убежище и условията за приемане на кандидати за убежище съществуват системни 
недостатъци, само по себе си едно прехвърляне може да породи реална опасност от нечовешко или 
унизително отношение по смисъла на член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 
Такъв може да бъде по-специално случаят при обстоятелства, при които прехвърлянето на търсещо 
убежище лице, което страда от особено тежко психическо или физическо заболяване, поражда реална 
и потвърдена опасност от значително и необратимо влошаване на здравословното състояние на 
заинтересованото лице.

Органите на държава членка трябва да вземат предвид обективни фактори като медицински 
свидетелства, които могат да докажат особената тежест на заболяването на дадено лице, както 
и значителните и непоправими последици, до които може да доведе прехвърлянето на това 
лице. В такъв случай тези органи би следвало да премахнат всички съществени съмнения относно 
въздействието на прехвърлянето върху здравословното състояние на засегнатото лице, като 
гарантират, че по време на осъществяване на прехвърлянето на търсещото убежище лице то ще бъде 
съпроводено от подходящ медицински персонал, разполагащ с необходимото оборудване, ресурси 
и лекарствени продукти, така че да се предотврати всяко влошаване на здравето му или всеки акт 
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на насилие, който лицето би извършило спрямо себе си или спрямо трети лица. Държавите членки 
също така трябва да гарантират, че съответното търсещо убежище лице ще получи здравни грижи 
с пристигането си в компетентната държава членка.

Ако е необходимо, държавата членка следва да отложи прехвърлянето, докато състоянието на 
кандидата позволи такова прехвърляне. Отправилата искане държава членка би могла също да реши 
сама да разгледа молбата за международна закрила, като се позове на „дискреционната клауза“, 
предвидена в член 17, параграф 1 от регламента „Дъблин III“. Ако здравословното състояние на 
търсещото убежище лице не позволява на молещата държава членка да извърши прехвърлянето 
му преди изтичане на шестмесечен срок, компетентната държава членка се освобождава от 
задължението да поеме отговорност или да приеме обратно заинтересованото лице, като в този 
случай отговорността се прехвърля на молещата държава членка съгласно член 29, параграф 2 от 
регламента „Дъблин III“.

(Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело C. K. и др. с/уРепублика Словения, C-578/16 PPU, 
ECLI:EU:C:2017:127)

Най-често срещаните категории уязвими лица са:

Придружени или 
непридружени деца

Бременни жени

Лица с увреждания

Самотни родители с деца

Лица, които са били жертва 
на изтезание, изнасилване 

или на друга сериозна форма 
на психологично, физическо 

или сексуално насилие

Възрастни хора

Жертви на трафик на хора

За определяне на лицата със специални потребности направете справка с Инструмента на EASO за 
определяне на лица със специални потребности. Основната цел на този инструмент е да улесни 
своевременното определяне на лицата със специални процедурни потребности и/или специални 
потребности от приемане. Той може да се използва на всеки етап от процедурата за предоставяне на 
убежище и на всеки етап от процеса на приемане. Това е инструмент за практическа подкрепа, който 
е предназначен за служители, участващи в процедурата по предоставяне на убежище и процедурата 
по приемане, и използването му не предполага експертни познания по медицина, психология или 
в други сфери, несвързани с процедурата по предоставяне на убежище. Инструментът служи за 
подпомагане на длъжностните лица при осигуряването на необходимите процедурни гаранции.

Специални съображения: висшият интерес на детето

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Съображение 13, членове 6 и 8 Член 12

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187916&text=&dir=&doclang=BG&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1590784
https://ipsn.easo.europa.eu/bg
https://ipsn.easo.europa.eu/bg
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Интервюиране на деца

Интервюирането на деца изисква специфичен набор от умения и техники. Това конкретно положение 
е обяснено по-подробно в Практическото ръководство на EASO относно висшия интерес на детето 
в процедурата по предоставяне на убежище , публикувано през 2019 г.

Модул на EASO за обучение относно интервюирането на деца

Служителите, които интервюират деца, трябва да притежават специални умения и знания, тъй като 
възприятието на децата за света, тяхната памет и чувството им за време се различават значително 
от тези на възрастните. Поради това е особено важно служителите, обработващи молбите за 
международна закрила, да разбират напълно тези различия, когато провеждат индивидуално интервю 
с дете. EASO има разработен модул за обучение „Интервюиране на деца“. Целта е да се предоставят 
на участниците знания и умения в областта на етапите на развитие на децата и как да се оценява 
предоставената от дете информация, както и специфични техники за интервюиране на деца.

Процедурни гаранции — Оценка на висшия интерес на детето

В целия регламент „Дъблин III“ се подчертава, че при прилагането на регламента висшият интерес на 
детето е от първостепенно значение по отношение на всички процедури, свързани с ненавършили 
пълнолетие лица. Това се подчертава по-специално в член 6, параграф 1 от регламента „Дъблин III“. 
Принципът на висшия интерес на детето, разгледан в член 6 от този регламент, включва и правото 
на информация и правото на изслушване на ненавършили пълнолетие лица. В член 6, параграф 3 от 
същия регламент, както и в член 12 от Регламента за изпълнение, са посочени факторите, които е нужно 
„специално“ да се вземат предвид:

(a) възможностите за събиране на семейството;
(б) благосъстоянието и социалното развитие на ненавършилия пълнолетие;
(в) съображенията за безопасност и сигурност, особено когато съществува риск детето да е било 

или да стане жертва на трафик на хора;
(г) мнението на ненавършилия пълнолетие в съответствие с неговата възраст и зрялост.

Тези фактори могат да имат решаващо значение за определянето на компетентната държава членка, 
особено с оглед на вероятността от нарушаване на член 4 от Хартата или член 3 от ЕКПЧ относно 
забраната на изтезанията или на нечовешкото или унизително отношение. В решението на ЕСПЧ от 
4 ноември 2014 г. по делото Tarakhel с/у Швейцария(2) относно едно афганистанско семейство с четири 
ненавършили пълнолетие деца ЕСПЧ е постановил, че прехвърляне от Швейцария в Италия би било 
незаконосъобразно съгласно член 3 от ЕКПЧ, ако кандидатите „бъдат върнати в Италия без преди това 
органите на Швейцария да са получили индивидуални гаранции от италианските органи, че поемането 
на отговорност за кандидатите ще бъде съобразено с възрастта на децата и ще бъде запазена целостта 
на семейството“. С оглед на делото Tarakhel става ясно, че е необходимо висшият интерес на детето да се 
взема предвид както за придружавани, така и за непридружавани деца. Понастоящем това е отразено по 
ясен начин в член 6, параграф 1 от регламента „Дъблин III“.

Освен това в член 6 от посочения регламент са предвидени няколко допълнителни гаранции и действия, 
които да бъдат предприети по отношение на непридружени ненавършили пълнолетие лица. Тези 
гаранции са посочени в член 6, параграфи 2 и 4, в които е предвидено:

• Държавите членки осигуряват представител, който представлява и/или оказва подкрепа 
на непридружените ненавършили пълнолетие във връзка с всички процедури, предвидени 
в регламента „Дъблин III“. Представителят трябва да има необходимата квалификация 
и експертен опит, за да осигури зачитането на висшия интерес на ненавършилия пълнолетие.

• Представителят има достъп до съдържанието на съответните документи в картотеката за 
кандидата, включително специалната брошура за непридружени ненавършили пълнолетие.

• Държавата членка, в която е подадена молбата, „възможно най-скоро предприема 
необходимите действия за идентифициране на членовете на семейството, братята и сестрите 
или роднините на непридружения ненавършил пълнолетие на територията на държавите 
членки, като същевременно защитава висшия интерес на детето“.

(2) Решение на ЕСПЧ от 4 ноември 2014 г. по делото Tarakhel с/у Швейцария, № 29217/12.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_BG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148070
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• Изисква се служителите на компетентните органи, които обработват молбите, свързани 
с непридружени ненавършили пълнолетие, да са получили и да продължават да получават 
подходящо обучение относно специалните нужди на ненавършилите пълнолетие.

Изискването за държавите членки тясно да си сътрудничат при определянето на висшия интерес 
означава, че молещата и замолената държави членки трябва да си сътрудничат, за да определят по 
резултатен начин висшия интерес на детето, като обединяват знанията, с които разполагат, и при 
необходимост обменят съответната информация относно определянето на висшия интерес.

В член 12, параграф 3 от Регламента за изпълнение е предвидено представителят да участва във 
възможно най-голяма степен в определянето на членовете на семейството. В параграф 4 се определя 
обменът на информация между държавите членки за определяне на държавата членка, която 
е компетентна за разглеждането на молбата на непридружено непълнолетно лице. По-специално, 
когато държавата членка разполага с информация, позволяваща да се започне определянето и/или 
установяването на местонахождението на член на семейството, брат, сестра или роднина, тази държава 
членка следва да се консултира по целесъобразност с други държави членки и да обменя информация 
с цел:

• установяване на самоличността на членове на семейството, братя или сестри или роднини на 
непридруженото малолетно или непълнолетно лице, намиращи се на територията на държавите 
членки;

• установяване наличието на доказани семейни връзки;
• оценяване на способността на роднина да се грижи за непридруженото малолетно или 

непълнолетно лице, включително в случаите, когато членовете на семейството, братята или 
сестрите или роднините на непридруженото малолетно или непълнолетно лице пребивават 
в повече от една държава членка.

Националните практики и процедури на държавите членки за определяне на висшия интерес на 
детето може да се различават значително и настоящото практическо ръководство няма за цел 
задълбоченото разглеждане на всички аспекти на оценката на висшия интерес. Все пак може да се 
подчертае, че:

• Определянето на висшия интерес трябва да се извършва поотделно за всеки отделен случай, 
като се отчитат конкретните обстоятелства, свързани със съответното дете. Конкретните 
обстоятелства може да включват фактори като културната среда и преживяванията на детето, 
възрастта и зрелостта, пола, половата идентичност, нивото на образование, както и всяка 
възможна уязвимост, включително (умствени) здравни проблеми и травми.

• Определянето на висшия интерес представлява обща оценка на всички елементи, които имат 
значение за висшия интерес на детето.

• На практика, когато се определя висшия интерес на детето с оглед прилагането на регламента 
„Дъблин III“, е особено важно да се събере информация за конкретните обстоятелства във 
връзка с детето, да се вземат предвид възможностите за събиране на семейството на детето 
(семейство или роднини на територията на държавите членки), да се остави детето да изложи 
своите виждания пред органите, както и да се гарантира безопасността и защитата на детето 
срещу всички форми на насилие, както и неговото здраве и полагането на основни грижи. 
Насоки за определяне на възрастта могат да бъдат намерени в Практическото ръководство 
на EASO за определяне на възрастта.

• Освен това е важно държавите членки да потърсят и вземат под внимание във възможно 
най-голяма степен мнението на представителя на детето, с оглед участието му в процеса 
на определяне на компетентната държава членка. Също така може да се потърси мнението 
на други относими национални участници в сферата на грижите за деца или закрилата на 
децата и то да бъде взето под внимание при определянето на висшия интерес, когато това 
е целесъобразно.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_Age_Assessment_2018_BG.pdf
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Практическото ръководство на EASO относно висшия интерес на детето в процедурата по 
предоставяне на убежище спомага да се определят и да се изтъкнат основните етапи и горещите точки 
при прилагането на принципа на висшия интерес на детето. Това се прави с цел да се подпомогнат 
държавите членки в прилагането на този принцип и да се подобрят гаранциите в рамките на процедурите 
за предоставяне на убежище на децата.

Определяне на компетентната държава членка в случай на непридружени 
деца: Член 8 от регламента „Дъблин III“

В член 8 се определят три основни принципа за определяне на компетентната държава членка в случай 
на непридружени деца.

• В текста на всички параграфи на този член се подчертава принципът на висшия интерес на 
детето и неговото първостепенно значение. Един от тези параграфи се прилага при условие, че 
е във висш интерес на детето.

• Принципът на събиране на ненавършило пълнолетие дете с неговото семейство, брат, сестра 
или роднина, които се намират законно на територията на държава членка, е посочен като 
основен критерий при определяне на компетентната държава членка.

• Принципът, че в случаи, когато ненавършилото пълнолетие дете няма семейство или роднини на 
територията на държавите членки, от първостепенно значение е на ненавършилото пълнолетие 
дете да се гарантира бърз достъп до процедура за предоставяне на международна закрила 
и по принцип да не бъде прехвърляно. Следователно, когато няма семейство или роднини 
в държавите членки, компетентната държава членка обикновено е държавата, в която се намира 
детето и в която е подало молба за международна закрила. Това произтича от решението 
на Съда на ЕС от 6 юни 2013 г. по дело MA и др. с/уSecretary of State for the Home Department 
(Държавния секретар на министерството на вътрешните работи)(3), където е определено, че 
при условие че е във висшия интерес на ненавършилото пълнолетие лице:

...когато непридружено малолетно или непълнолетно лице, на което нито един член на 
семейството не се намира законно на територията на държава членка, е подало молби за 
международна закрила в повече от една държава членка, за „компетентна държава членка“ 
се определя държавата членка, в която се намира това ненавършило пълнолетие лице след 
подаването на молбата за международна закрила.

Следователно остава необходимостта да бъде определен висшият интерес на детето. Това е условие 
съгласно член 8, параграф 4: ако не е във висшия интерес на малолетното или непълнолетното лице да 
остане в държавата членка, в която се намира, компетентна държава членка следва да бъде тази, в която 
е в неговия висш интерес да се върне.

(3) Решение на Съда на ЕС от 6 юни 2013 г. по дело MA и др. с/у Secretary of State for the Home Department,, C-648/11, 
ECLI:EU:C:2013:367.

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_BG.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Practical_Guide_on_the_Best_Interests_of_the_Child_BG.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138088&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10475050
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4. Оценка на доказателства [обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Член 20, параграф 1 
и член 22, параграфи 2—5

Приложение II

Въведение

След като бъде събрана цялата относима информация, започва процесът на оценка на доказателствата, 
за да се определи компетентната държава членка. Индивидуалното интервю съгласно регламента 
„Дъблин“ е важен източник на информация и затова има тясна връзка с оценката на доказателствата. 
Целта на самото интервюто е да се събере точна и достоверна информация относно евентуалното 
прилагане на регламента „Дъблин III“ в конкретния случай на кандидата. Съответните въпроси, които 
трябва да бъдат обхванати от интервюто, се отнасят предимно до критериите за определяне на 
компетентната държава членка (глава III от регламента „Дъблин III“), разпоредбите относно зависими 
лица и дискреционните клаузи (глава IV от регламента „Дъблин III“), маршрута на пътуването, предишни 
молби, както и до прекратяването на отговорността (глава V от регламента „Дъблин III“), както е посочено 
по-долу. Служителят, обработващ молбата за международна закрила, следва да разгледа всички 
въпроси, свързани с оценката на критериите съгласно регламента „Дъблин III“.

Информацията, събрана по време на интервюто и от базите данни (например лични документи, Евродак, 
ВИС) и всяка информация, предоставена от кандидата или от други относими източници (напр. членове 
на семейството, НПО и др.), трябва да бъде оценена.

Значение на оценката на доказателствата

Европейската комисия е разгледала значението на оценката на доказателствата в предложението си от 
2001 г. за регламента „Дъблин II“, както следва:

„Механизмът за определяне на компетентната държава членка няма да функционира, ако държавите 
членки не изградят система за лоялно сътрудничество с цел събиране на необходимите доказателства, 
обработване на молбите в договорените срокове и организиране на прехвърляния при най-добрите 
условия.“ (COM(2001) 447, 7)

Използването на доказателства е от съществено значение за дъблинската процедура при определянето 
на компетентната държава членка за разглеждането на молбата за международна закрила.

От служителя, обработващ молбата за международна закрила, може да бъде поискано да направи 
оценка на доказателствата по всяко време докато трае цялата процедура, но по-конкретно в два случая:

• преди да се изпрати искане до друга държава членка за поемане на отговорност или за обратно 
приемане на кандидат за международна закрила (както е предвидено за случаи на подаване на 
искане за поемане на отговорност (член 21, параграф 3) и искане за обратно приемане (член 23, 
параграф 3 и член 24, параграф 5) от регламента „Дъблин III“); и

• преди да се отговори на такова искане (отговор на искане за поемане на отговорност (член 22, 
параграфи 2—5) и отговор на искане за обратно приемане (член 25, параграф 1) от регламента 
„Дъблин III“).

Начинът, по който се извършва оценката на доказателствата, се различава в зависимост от съответните 
критерии за обратно приемане или поемане на отговорност.
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Доказателства съгласно регламента от Дъблин

Дъблинската процедура започва съгласно член 20, параграф 1 от регламента „Дъблин III“ „веднага 
след като за първи път бъде подадена молба за международна закрила пред държава членка“. Когато 
подават искане за обратно приемане или поемане на отговорност, държавите членки трябва да 
използват стандартните формуляри, предвидени в Регламента за изпълнение, и да включат преки или 
косвени доказателства в искането. Двата списъка с „преки доказателства“ и „косвени доказателства“ са 
определени в член 22, параграф 3 от регламента „Дъблин III“. С тази разпоредба Комисията се приканва 
да „определя и преразглежда периодично два списъка, в които се посочват относимите преки и косвени 
доказателства“. Тези два списъка се съдържат в приложение II към Регламента за изпълнение и в тях са 
определени доказателствата, които могат да бъдат използвани по съответния член.

Приложение II към Регламента за изпълнение:

Преки средства  
(приложение II, списък A)

Косвени доказателства  
(приложение II, списък Б)

Преки доказателства

Преките доказателства са формални доказателства, „които определят компетентността по силата 
на настоящия регламент, до момента, в който те не бъдат оборени с доказателства в подкрепа на 
противното“ (член 22, параграф 3, буква а), подточка i).

 Преки доказателства сочат, че друга държава членка е компетентна.

В тази връзка в член 22, параграф 4 е посочено: „Изискването на доказателства не бива да надхвърля 
необходимото за правилното прилагане на настоящия регламент.“

Косвени доказателства

Косвените доказателства са „индикативни елементи, които, независимо че са оборими, могат да бъдат 
достатъчни в определени случаи, в зависимост от придадената им доказателствена сила“. Тяхната 
доказателствена сила се оценява индивидуално за всеки отделен случай.

 Косвени доказателства могат да водят до преценката, че друга държава членка е компетентна.

В член 22, параграф 5 се съдържа разпоредба за използването на косвени доказателства: „При липса 
на формално доказателство замолената държава членка признава компетентността си, ако косвените 
доказателства са логически последователни, могат да бъдат проверени и са достатъчно подробни, за 
да се установи компетентността.“

Недостатъчно доказателства съгласно регламента от Дъблин

Често липсват преки доказателства за компетентността на дадена държава членка, поради което става 
необходимо да се извърши оценка на всички съществуващи косвени доказателства с цел резултатно 
определяне на компетентната държава членка. Когато няма доказателства като данните в Евродак 
или ВИС по отношение на кандидата, в повечето случаи търсещият убежище е основният източник на 
информация за определянето на компетентната държава членка.

Искания за информация

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Член 34 Приложение V
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Много често доказателствата във връзка с прилагането на регламента от Дъблин са недостатъчни 
за даден случай. Ако преките или косвените доказателства не са достатъчни за определяне на 
отговорността или дори за да се установи дали трябва да бъде приложен регламентът „Дъблин III“, 
държавата членка, която прилага дъблинската процедура, може да поиска от друга държава членка 
допълнителна информация, която е от значение за определянето на компетентността съгласно член 34 
от същия регламент, като за целта използва стандартния формуляр от приложение V към Регламента 
за изпълнение. Могат да бъдат изпратени конкретни искания, особено ако исканата информация се 
отнася до семейни връзки и въпроси във връзка със зависимостта на лицето. За тази цел държавите 
членки разполагат със стандартните формуляри от приложения VII и VIII към Регламента за изпълнение. 
Предоставената от отговарящата държава членка информация е пряко доказателство и следователно 
има доказателствена сила.

Извършване на оценка на доказателствата

Принципи за оценка на доказателствата по дъблинската процедура

Дъблинската процедура е обективен процес за определяне на компетентната държава членка. Оценката 
на доказателствата в рамките на дъблинската процедура е много различна от тази при процедурата по 
същество за предоставяне на убежище. Изискванията за степента на доказване обаче не се променят.

Също така, ако трябва да се направи оценка на евентуaлно нарушение на член 4 от Хартата, изискванията 
за оценка на доказателствата са по-сходни с тези за оценката на пречка за извеждане в рамките на 
процедура по същество за предоставяне на убежище.

Процесът на определяне на компетентността е съвместна процедура между двете участващи 
държави членки. Сътрудничеството между държавите членки е важно при извършването на оценка 
на доказателствата с оглед бързото определяне на компетентната държава членка и при спазване на 
сроковете, посочени в регламента.

Използване на преки доказателства за оценка на компетентността

След като съответната информация бъде събрана по време на етапа на регистриране, в индивидуалното 
интервю с кандидата и/или чрез обмен на информация с други държави членки, служителят, обработващ 
молбата за международна закрила, пристъпва към оценката на доказателствата, за да определи 
компетентната държава членка за разглеждането на молбата за международна закрила. Оценката 
на доказателствата се извършва за всеки отделен случай от служителя, обработващ молбата за 
международна закрила, който трябва да вземе предвид естеството и тежестта на всяко пряко и/или 
косвено доказателство.

Както е разгледано по-горе, когато се изпраща искане за поемане на отговорност или за обратно 
приемане, искащата държава членка трябва да представи преки и/или косвени доказателства. Тя трябва 
да вземе предвид доказателствата, представени от кандидата.

Искащата държава членка е длъжна да предаде копие от всички налични преки и косвени доказателства, 
които доказват, че замолената е компетентната държавата членка. Съдържанието на искането следва да 
дава възможност на замолената държава членка да извърши оценка за своята компетентност. В случай 
на искане за поемане на отговорност, това изискване е посочено в член 21, параграф 3 от регламента 
„Дъблин III“ и в член 1 от Регламента за изпълнение. В случай на искане за обратно приемане, това 
изискване е посочено в член 23, параграф 3 и член 24, параграф 3 от регламента „Дъблин III“ и в член 2 от 
Регламента за изпълнение.

В случай че отговорността на замолената държава членка е прекратена в съответствие с член 19, 
параграфи 2 и 3 или член 20, параграф 5 от регламента „Дъблин III“, тя трябва да докаже, че повече не 
е компетентна.

Тъй като една от основните цели на регламента „Дъблин III“ е да се гарантира по резултатен начин достъп 
до една процедура за предоставяне на убежище, държавите членки следва да се стремят бързо да 
определят коя държава членка е компетентна въз основа на наличните доказателства.
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Добри практики за сътрудничество между държавите членки

Наличието на служители за връзка в други държави членки се счита за добра практика. Служителите 
за връзка биха могли да съдействат за постигане на общо разбиране и ускоряване на процедурите, 
особено в конкретни случаи, които се нуждаят от специално внимание, като например тези, свързани 
с деца, или в случаите на засилен натиск върху държава членка.

Общи бележки относно оценката на документи

Документите представляват важна част от доказателствата. В някои случаи кандидатът има документи 
в себе си. Процесът на оценяване на относимостта на документите за оценката на компетентността 
изисква взаимно доверие и сътрудничество между държавите членки.

При извършването на оценката служителят, обработващ молбата за международна закрила, може да 
разгледа:

 ► Естеството на документа(ите)
• Отнася се до формата на документа: оригинал, копие или извлечение.

 ► Истинността на документа(ите)
• Преценката дали даден документ е истински или подправен е от решаващо значение за 

определянето на компетентността на дадена държава членка. В Регламента за изпълнение не 
се определя за необходимо да се изготвя доклад за истинността на документите. За различни 
документи такава проверка може да не е осъществима (напр. удостоверение за раждане, 
удостоверение за брак).

 ► Валидността на документа(ите)
• Документи с изтекъл срок също са от значение за определянето на компетентната държава 

членка (напр. документ за пребиваване — до две години след изтичането на срока на 
валидността му към момента на подаване на молбата, виза — до шест месеца след 
изтичането).

 ► Произход
• Орган, издал документа.

 ► Засегнато лице
• Дали документът е на името на кандидата.
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Критерии, свързани с целостта на семейството  

[обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Член 2, букви ж)—й), 
членове 8—11, 
членове 16—17

Членове 11 и 12

Относими определения и съображения

Съгласно съображения 14, 15, 16 и 17, както и съгласно глави III и IV от регламента „Дъблин III“, целостта 
на семейството е първостепенно съображение, което служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, трябва да вземе предвид. Освен това той следва да има предвид, че различните разпоредби на 
глава III следва да се прилагат в йерархичен ред.

Специфични съображения по отношение на членове на семейството, 
роднини

Служителите, обработващи молбите за международна закрила, следва да имат предвид разликата 
между членове на семейството и роднини и всяка друга семейна връзка, когато прилагат различните 
разпоредби относно целостта на семейството по силата на регламента „Дъблин III“. Може да 
е необходимо да се обяснят разликите на кандидата по време на индивидуалното интервю съгласно 
Дъблинската процедура.

 ► Членове на семейството
Съгласно член 2, буква ж) от регламента „Дъблин III“ членовете на семейството, които се намират 
на територията на държавите членки, „доколкото семейството е съществувало още в държавата на 
произход“, са следните:
 ▪ съпругът/съпругата на кандидата или неговия/нейният несключил брак партньор, с когото се 

намира в трайна връзка;
 ▪ биологични или осиновени ненавършили пълнолетие деца на двойките, посочени в първото 

тире, или на кандидата, при условие че не са сключили брак;
 ▪ бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за несключило брак 

ненавършило пълнолетие лице.
 ► Роднини

Съгласно определението в член 2, буква з) от регламента „Дъблин III“, когато кандидатът 
е непридружено дете — пълнолетната леля или пълнолетният чичо, или бабата или дядото на 
кандидата, които се намират на територията на държава членка, независимо дали кандидатът 
е роден по време на или извън брака, или е осиновен съгласно определенията на националното 
право.

 ► Ненавършило пълнолетие лице
Съгласно определението в член 2, буква и) от същия регламент — гражданин на трета държава или 
лице без гражданство, което не е навършило 18 години.

 ► Непридружено ненавършило пълнолетие лице
Съгласно определението в член 2, буква й) от регламента „Дъблин III“ — „ненавършил пълнолетие, 
който пристига на територията на държавите членки и не е придружен от пълнолетен, който 
отговаря за него съгласно правото или практиката на съответната държава членка, за времето 
през което той не е ефективно поставен под грижите на пълнолетен; това определение включва 
също така ненавършилите пълнолетие, които са оставени без придружител, след като са влезли на 
територията на държавите членки“.
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В контекста на член 16 и член 17, параграф 2, семейни връзки в по-широк смисъл също са от значение за 
определянето на компетентността.

• Отношение на зависимост
По-специално то е определено в член 16 от регламента „Дъблин III“ и се отнася до (пълнолетното) 
дете, брат или сестра, родител, когато е налице връзка на зависимост.

• Семейство в по-широк смисъл
Член 17, параграф 2 от същия регламент се отнася за всяка друга семейна връзка в по-широк 
смисъл.

Непридружени ненавършили пълнолетие (член 8)

Член 8 се отнася до непридружените ненавършили пълнолетие лица и определя, че компетентната 
държава членка следва да бъде тази, в която законно се намира член на семейството или брат или 
сестра на непридружения ненавършил пълнолетие. Когато ненавършилият пълнолетие има роднина, 
следва да се установи, че този роднина може да се грижи за него. Способността за полагане на грижи за 
детето следва да бъде установена въз основа на индивидуална проверка. Когато кандидатът е сключил 
брак ненавършил пълнолетие и неговият съпруг или съпруга не се намира законно на територията на 
държавите членки, компетентната държава членка е държавата членка, в която законно се намират 
бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за ненавършилия пълнолетие съгласно 
правото или в резултат на практиката на тази държава членка, или негов брат или сестра. Служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, обаче трябва да определи, че е във висш интерес на 
детето да се събере с члена на семейството, брат или сестра или роднина.

Член на семейството, който е лице, на което е предоставена международна закрила 
(член 9)

Съгласно член 9 компетентната държава членка е тази, в която кандидатът има член на семейството, 
който е получил разрешение да пребивава в държавата като лице, на което е предоставена 
международна закрила. Следва да се отбележи, че в този случай не се изисква семейството да е било 
създадено преди това в държавата по произход. То обаче трябва да е създадено преди кандидатът да 
е подал за първи път молбата си за международна закрила (член 7, параграф 2).

Както кандидатът, така и членът на семейството трябва да са изразили писмено своето съгласие.

Член на семейството, който е кандидат за международна закрила (член 10)

Съгласно член 10 компетентната държава членка е тази, в която кандидатът има член на семейството, 
който е кандидат за международна закрила.

Както кандидатът, така и членът на семейството трябва да са изразили писмено своето съгласие.

Правила за едновременно подаване на молби (член 11)

В член 11 са предвидени правила в случаите, когато няколко члена на семейството „и/или ненавършили 
пълнолетие несключили брак братя и сестри едновременно подадат молби за международна закрила 
в една и съща държава членка или на достатъчно близки дати, за да могат съвместно да бъдат проведени 
процедурите за определяне на компетентната държава членка“, и когато прилагането на дъблинската 
процедура би довело до разделянето на членовете на семейството. В тези случаи компетентната 
държава членка следва да е тази, която е компетентна за поемането на отговорност за най-голям брой 
членове на семейството. В противен случай компетентната държава членка е тази, за която критериите 
сочат, че е компетентна да разгледа молбата на най-възрастния от тях.
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Зависими лица (член 16)

В член 16 е предвидено, че когато „по причина бременност или новородено дете, тежко заболяване, 
тежък недъг или старост кандидатът е зависим от помощта на своето дете, брат или сестра или родител, 
законно пребиваващи в една от държавите членки, или когато детето, братът или сестрата или родителят 
на кандидат, законно пребиваващи в една от държавите членки, е зависим от помощта на кандидата, 
държавите членки обикновено оставят или събират заедно кандидата с това дете, брат или сестра или 
родител, при условие че“:

• семейните връзки са съществували в държавата по произход;
• детето, братът или сестрата или родителят, е в състояние да се грижи за зависимото лице;
• те изразят съгласието си за това в писмена форма.

Когато изпраща искане за поемане на отговорност, служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, трябва да включи следните точки:

• причини за зависимостта;
• естеството на връзката между зависимите лица;
• способността на лицето да се грижи за зависимото лице.

Дискреционни клаузи (член 17)

Съгласно член 17 от регламента „Дъблин III“ („дискреционните клаузи“) членове на семейството могат да 
бъдат оставяни или събирани също и когато семейните отношения попадат извън обхвата на семейните 
критерии, което води до разделяне на семейството. Това обаче е изцяло по преценка на съответната(ите) 
държава(и) членка(и).

Съгласно условията на дискреционните клаузи ситуацията по отношение на оценката на доказателствата 
е до известна степен усложнена. Тяхното прилагане може също така да е предмет и на допълнителни 
указания по национални правила. Прилагането на дискреционните клаузи може да бъде предвидено 
по-специално, ако по критериите на регламента „Дъблин III“ са компетентни различни държави членки.

Съдебна практика: използване на дискреционните клаузи

Съдът на ЕС многократно се е произнасял относно тълкуването на член 17, параграф 1 от регламента 
„Дъблин III“. Две дела пред Съда на ЕС илюстрират възможните обстоятелства, в които може да 
възникне хипотеза за прилагане на член 17 от регламента „Дъблин III“.

В първия случай, цитиран тук, Съдът на ЕС е определил, че държавите членки не могат да бъдат 
задължени да прилагат член 17 от регламента „Дъблин III“ — вж. решение на Съда на ЕС от 16 февруари 
2017 г. по дело C.K. и др. с/у Република Словения, C-578/16, ECLI:EU:C:2017:127, точка 97.

В този конкретен случай пред Конституционния съд на Словения се твърди, че прехвърлянето на 
кандидата C.K. от Словения в Хърватия би засегнало неблагоприятно нейното здравословно състояние 
и че следователно тя не трябва да бъде прехвърляна. Това твърдение е подкрепено от няколко 
медицински мнения. Според словенския Конституционен съд държавите членки са длъжни да 
прилагат дискреционната клауза по член 17, параграф 1 от регламента „Дъблин III“, ако прехвърлянето 
на кандидата в друга държава членка би довело до нарушение на член 33, параграф 1 от Женевската 
конвенция, член 3 от ЕКПЧ и съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека.

Съдът на ЕС е постановил, че тълкуването на член 17, параграф 1 от регламента „Дъблин III“ е преди 
всичко задача на самия Съд на ЕС. Освен това той е постановил, че не може да се изисква от 
държавите членки, поне в представения по-горе случай, да прилагат член 17, параграф 1 от регламента 
„Дъблин III“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1558688797783&uri=CELEX%3A62016CJ0578
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Във втория случай, цитиран тук, Съдът е определил, че прилагането на член 17 от регламента 
„Дъблин III“ не е предмет на каквото и да било конкретно условие и че не следва да се предоставя 
правно средство за защита срещу решението да не се прилага посоченият член — вж. решение на 
Съда на ЕС от 23 януари 2019 г. по дело M.A. и др. с/у The International Protection Appeals Tribunal и др. , 
C-661/17, ECLI:EU:C:2019:53, точки 71 и 79.

В този конкретен случай двама кандидати са представили на вниманието на Комисаря по молбите 
за международна закрила в Ирландия медицински проблеми, засягащи единия от тях, както и текущ 
медицински преглед на тяхното дете. Комисарят обаче е препоръчал прехвърлянето им от Ирландия 
към Обединеното кралство на основание регламента „Дъблин III“, като същевременно е направил 
заключението, че няма основание да бъде приложен член 17 от същия регламент. Това решение 
е оспорено като е направено позоваване, наред с другото, на член 17 от регламента „Дъблин III“, 
и е посочено, че прехвърлянето в Обединеното кралство би довело до затруднения във връзка 
със защитата на основните права на кандидатите, тъй като Обединеното кралство е предложило 
излизането си от Съюза. Тъй като съдът е потвърдил обжалваното решение, делото е отнесено до 
Върховния съд на Ирландия. Впоследствие този съд е отправил запитване до Съда на ЕС дали отказът 
на Комисаря да бъде приложен член 17 от регламента „Дъблин III“ може да бъде оспорен.

Съдът на ЕС е постановил, че прилагането на член 17, параграф 1 от регламента „Дъблин III“ 
не може да бъде под никакво конкретно условие, включително намерението на държава членка 
да напусне Европейския съюз. Освен това Съдът на ЕС е определил, че в член 27, параграф 1 от 
регламента „Дъблин III“ не се определя изискване да има възможност за обжалване на решението да 
не се прилага дискреционната клауза по член 17, параграф 1 от същия регламент и че това решение 
може да бъде оспорено с жалба срещу решение за прехвърляне.

Член 17, параграф 1 — клауза суверенитет

В член 17, параграф 1 („клауза суверенитет“) се посочва, че държавата членка, в която е подадена молба 
за международна закрила и която извършва процеса на определяне на компетентната държава членка, 
може да вземе решение сама да разгледа тази молба, дори ако това не попада в нейната компетентност 
съгласно регламента.

Този член може да бъде приложен по всяко време от държава членка, ако до нея е подадена молба 
за международна закрила. Въпросната държава членка трябва да посочи това в Евродак, като добави 
датата, на която е взето решението да бъде разгледана молбата.

Член 17, параграф 2 — хуманитарна клауза

Съгласно член 17, параграф 2 държавата членка, в която е подадена молбата за международна закрила, 
или компетентната държава членка, може по всяко време преди да бъде взето първо решение по 
същество, да поиска от друга държава членка да поеме отговорност за кандидат с цел да бъдат събрани 
заедно с други близки от хуманитарни подбуди, основаващи се по-специално на съображения от семеен 
или културен характер, дори когато въпросната друга държава членка не е компетентна съгласно 
критериите, установени в членове 8—11 и член 16. Заинтересованите лица трябва да изразят съгласието 
си за това в писмена форма.

Приемането на отправено искане по член 17, параграф 2 остава по преценка на замолената държавата 
членка. Ако тя реши да разгледа молбата за международна закрила, трябва да даде писменото си 
съгласие на молещата държава членка.

При обработването на този вид случаи служителят, обработващ молбата за международна закрила, може 
да включи, наред с другото, елементи във връзка със:

• причините за събирането;
• медицински документи, медицински заключения или психологически оценки;
• доклади от НПО, в които се описват семейните връзки с лицето в другата държава членка, 

включително документи, потвърждаващи тези отношения;
• естеството на отношенията (как са били разделени, дали са поддържали връзка, живели ли са 

заедно), като се обърне особено внимание на семейните или културните аспекти.

Кандидатът, както и членът на семейството или засегнатото лице, които пребивават в другата държава 
членка, трябва да изразят съгласието си в писмена форма.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=EN
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Преки и косвени доказателствени средства

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение 

Членове 8—10 Приложение II

Непридружени деца и членове на семейството (членове 8—10)

В случаите по членове 8—10 трябва да бъдат установени следните елементи:
• семейната връзка;
• правният статут на члена/членовете на семейството, брата или сестрата (братята или сестрите) 

или роднината/роднините;
• дали е в състояние роднината или пълнолетното лице, което отговаря за детето, да се грижи за 

него;
• в случая на членове 9 и 10 — съгласие на кандидата, както и на члена на семейството, да бъде 

извършено събирането.

Зависим (възрастен) дете, брат, сестра или родител (член 16)

За да се определи дали е налице отношение на зависимост между кандидата и негово пълнолетно дете, 
родител или брат или сестра, по причина бременност или новородено дете, старост, тежко заболяване 
или тежък недъг на кандидата или на роднината, трябва да бъдат установени следните елементи:

• за роднината — статут на лице, на което е предоставено разрешение за пребиваване;
• семейната връзка;
• уязвимо положение (бременност, новородено дете, старост, тежко заболяване или тежък недъг);
• способността на въпросното лице да поеме грижата за зависимото лице.

Като се има предвид фактът, че кандидатът и роднината са разделени, не е необходимо фактически да 
е налице отношение на зависимост между кандидата и роднината към момента на определянето. Това, 
което трябва да се определи, е дали лицето е в отношение на зависимост по причина бременност или 
новородено дете, старост, тежко заболяване или тежък недъг, от една страна, и дали кандидатът или 
роднината е в състояние да се грижи за зависимото лице, от друга. Фактът, че кандидатът/роднината 
в миналото вече е полагал грижи за роднината си, може да е доказателство, че е в състояние да го прави. 
При прилагането на член 16 следва да се проявява гъвкавост.

Изискванията за доказване на установени семейни връзки следва да бъдат основателни, за да се 
гарантира, че членове 8, 9, 10 и клаузата за зависимо лице (член 16) на практика са гаранция за целостта 
на семейството. Цялата налична информация и доказателства, включително твърденията на кандидатите, 
следва да бъдат надлежно взети под внимание, за да се гарантира правилното определяне на 
компетентна държава членка.

Приложение II към Регламента за изпълнение съдържа следния списък с преки и косвени доказателства 
за случаите на семейства по членове 8—10.
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Доказателствени средства в случаите по членове 8, 9 и 10

Присъствие на член на 
семейството на кандидат, 

който е непридружено 
ненавършило пълнолетие 

лице 
(член 8)

Писмено потвърждение 
на информацията от 

другата държава членка

Извлечения от регистри

Разрешения за пребиваване, 
издадени на името на 
члена на семейството

Документ, доказващ, 
че между лицата има 

роднинска връзка, 
ако има такъв

ДНК или кръвен тест (само 
при липса на посочените 

по-горе доказателства 
и ако е необходимо)

Пребиваване по 
законоустановения ред 

в държава членка на член 
на семейството, на когото 

е предоставена международна 
закрила 
(член 9)

Писмено потвърждение 
на информацията от 

другата държава членка

Извлечения от регистри

Разрешения за пребиваване, 
издадени на името на 

члена на семейството, на 
когото е предоставена 

международна закрила

Документ, доказващ, 
че между лицата има 

роднинска връзка, 
ако има такъв

Съгласие на 
заинтересованите лица

Присъствие на член от 
семейството, кандидатстващ 
за международна закрила, 
по чиято молба все още не 
е издадено първоначално 

решение по същество 
(член 10)

Писмено потвърждение 
на информацията от 

другата държава членка

Разрешения за временно 
пребиваване, издадени 

на името на члена 
от семейството за 

периода, в който тече 
разглеждането на молбата

Извлечения от регистри

Документ, доказващ, 
че между лицата има 

роднинска връзка, 
ако има такъв

ДНК или кръвен тест (само 
при липса на посочените 

по-горе доказателства 
и ако е необходимо)

Съгласие на 
заинтересованите лица

Писмено потвърждение на информацията от другата държава членка

Всяко писмено потвърждение относно присъствието на член на семейството, брат или сестра или 
роднина на непридруженото дете или член на семейството на кандидат, предоставено чрез стандартните 
формуляри за обмен на информация съгласно Регламента за изпълнение или чрез други средства, 
е неоспоримо доказателства в подкрепа на искането за поемане на отговорност на базата на съответните 
правни основания.

Извлечения от регистри

Пребиваването по законоустановения ред (в случай по член 9) и присъствието на члена на семейството (в 
случай по членове 8 и 10) могат да бъдат доказани с извлечения от регистри, потвърждаващи статута на 
пребиваващ на члена на семейството.
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Разрешения за пребиваване/разрешения за временно пребиваване, издадени на 
името на члена на семейството

Присъствието на члена на семейството може да бъде доказано също и с разрешение за пребиваване или 
разрешение, издадено на името на съответния член на семейството.

Доказателства, че между лицата има роднинска връзка

Всяко доказателство в подкрепа на роднинската връзка между засегнатите лица следва да бъде 
изпратено на държавата членка, към която е отправено искането, ако такива доказателства са налице. 
Например удостоверение за брак или акт за раждане, или какъвто и да било документ, доказващ 
родството.

ДНК или кръвен тест

Използването на ДНК и/или кръвен тест като доказателство за съществуването на семейни връзки следва 
да става по изключение. От текста на Регламента за изпълнение е видно, че ДНК или кръвни тестове 
следва да се използват само когато липсват други доказателства.

Съгласие на заинтересованите лица

За да се осъществи събирането със съгласието на заинтересованите лица, кандидатът и членът на 
семейството следва да изразят съгласието си в писмена форма. Това следва да бъде приложено към 
искането.

Косвени доказателства по случаи по членове 8, 9 и 10

Присъствие на член на 
семейството на кандидат, 

който е непридружено 
ненавършило пълнолетие 

лице (член 8)

Информация, предоставена 
от кандидата, която може 

да бъде проверена

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Твърдения на 
заинтересования член 

на семейството

Пребиваване по 
законоустановения ред 

в държава членка на член 
на семейството, на когото 

е предоставена международна 
закрила (член 9)

Информация, предоставена 
от кандидата, която може 

да бъде проверена

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Присъствие на член от 
семейството, кандидатстващ 

за международна 
закрила, по чиято молба 
все още не е издадено 

първоначално решение 
по същество (член 10)

Информация, предоставена 
от кандидата, която може 

да бъде проверена

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН
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Информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена

Предоставената от кандидата информация относно например присъствието на член на семейството 
в дадена държава членка, е косвено доказателство. Колкото по-подробна е информацията, толкова 
по-голяма е доказателствената сила за искането. Предоставената от кандидата информация може да 
е също основание за искане на информация от другата държава членка и искане на потвърждение. 
В някои случаи кандидатите може да не са в състояние да представят документи, доказващи семейната 
връзка с членовете на семейството или роднините. Подробна информация за другия(ите) член(ове) 
на семейството, къде живее, обстоятелства, при които е станало разделянето, данни за брака и т.н., 
представлява информация, която може да бъде проверена от другата държава членка чрез проверка 
на регистрацията или интервюто с члена(овете) на семейството на нейна територия. (За темите, които 
следва да бъдат обсъдени по време на интервюто с оглед набавянето на съответна информация вж. 
Аспекти, които да се проучат по време на интервюто: семейни връзки)

Декларации на заинтересованите членове на семейството

Предоставени от члена на семейството достатъчно подробни и логически последователни декларации, 
които могат да бъдат проверени, също могат да са доказателство в подкрепа на искания, отправени на 
основание семейна връзка.

Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като 
ВКБООН

Държавите членки могат да използват информация, предоставена от международни организации, 
в подкрепа на своите искания. Доклади или потвърждение на информацията от международна 
организация могат да бъдат допълнително доказателство в подкрепа на искането. Запитаната държава 
членка следва да вземе предвид тези документи и да извърши съответните проверки/проучвания.
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Критерии за пребиваване, влизане и престой  

[обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

Членове 12—14 Приложение II

Относими определения и съображения

Следващият набор от критерии за определяне на компетентността след критериите, свързани с децата 
и родствените връзки, е свързан с влизането и престоя, като се взема предвид как въпросното лице 
е влязло или останало на територията на държавите членки, правното основание за това влизане или 
оставане, времето, изминало от влизането, както и мястото на подаване на молбата за международна 
закрила.

В регламента „Дъблин III“ най-напред се определя процедурният ред за влизане и оставане, когато това 
се основава на виза или документ за пребиваване, издаден от държава членка (член 12). За държавите 
от шенгенското пространство исканията въз основа на издадена виза представляват значителен дял от 
случаите по дъблинската процедура.

Основният източник на информация за издадена виза е базата данни на ВИС. ВИС свързва посолствата 
и консулствата в държави извън ЕС с всички външни гранични контролно-пропускателни пунктове 
на шенгенските държави. Системата извършва съпоставяне на биометрични данни, основно на 
дактилоскопични отпечатъци, с оглед установяване на самоличността и проверка. Не всички държави 
членки, които прилагат регламента „Дъблин III“, са обвързани от регламента за ВИС.

Ако няма достъп до системата ВИС или доказателствата във връзка с виза или разрешение за 
пребиваване не са (напълно) потвърдени, държавите членки могат да изпращат искания за информация 
в съответствие с член 34 от регламента „Дъблин III“ с цел улесняване на процедурата за определяне на 
компетентността.

Документ за пребиваване

Валиден документ за пребиваване (член 12, параграф 1)

„Ако кандидатът притежава валиден документ за пребиваване, държавата членка, която е издала 
документа, е компетентна за разглеждането на молбите за международна закрила.“

В повечето случаи първият показател, че на кандидата е предоставен документ за пребиваване в дадена 
държава членка, е негово твърдение и/или наличието на самия документ. В случаите, когато кандидатът 
разполага с документа в себе си, е необходимо подробно да се провери истинността и валидността на 
въпросния документ за пребиваване.

Няколко документа за пребиваване (член 12, параграф 3)

В член 12, параграф 3 се определя редът относно компетентността в случаите, когато кандидатът 
притежава няколко валидни документа за пребиваване, издадени от няколко държави членки.

В член 12, параграф 3, буква а) се посочва, че държавата членка, издала документа за пребиваване с най-
дълъг срок на пребиваване или с най-дълъг срок на валидност, е компетентната държава членка.
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Документи за пребиваване с изтекъл срок на валидност (член 12, параграф 4)

Член 12, параграф 4 следва да се прилага в случаите, когато кандидатът притежава един или повече 
документа за пребиваване с изтекъл срок на валидност, като се взема предвид колко време е изминало 
след изтичане на срока на валидност на документа за пребиваване. В случай че валидността му е изтекла 
преди повече от две години, компетентна държава членка е тази, в която е била подадена молбата.

Виза (член 12, параграфи 2, 3 и 4)

Валидна виза (член 12, параграф 2)

В член 12, параграф 2 е определено, че „Ако кандидатът притежава валидна виза, държавата членка, 
която е издала визата, е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.“

В случай че визата е била издадена от името на друга държава членка, представляваната държава членка 
е компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила.

Няколко визи (член 12, параграф 3)

В член 12, параграф 3 се определя редът относно компетентността в случаите, когато кандидатът 
притежава няколко визи, издадени от различни държави членки, като се взема предвид срокът на 
валидност на документа.

В член 12, параграф 3, буква б) компетентността се определя за държавата членка, която е издала визата 
с най-късна дата на изтичане на валидността, когато различните визи са от един и същ вид.

В член 12, параграф 3, буква в) е посочено, че в случаите, когато визите са от различен вид, „държавата 
членка, която е издала визата с най-дълъг срок на валидност, или, когато сроковете на валидност са 
идентични, държавата членка, която е издала визата с най-късна дата на изтичане на валидността“ 
следва да поеме компетентността.

Виза с изтекла валидност (член 12, параграф 4)

Член 12, параграф 4 се прилага в случаите, когато кандидатът притежава една или повече визи с изтекъл 
срок на валидност, като се взема предвид колко време е изминало след изтичането на валидността и коя 
виза е дала възможност на кандидата да влезе на практика на територията на държавата членка. В случай 
че валидността на визата е изтекла преди повече от шест месеца, компетентна държава членка е тази, 
в която е била подадена молбата.

Незаконно влизане (член 13, параграф 1)

„Когато се установи че кандидат незаконно е пресякъл по суша, по море или по въздух границата на 
държава членка, в която е влязъл, идвайки от трета държава, тази държава членка е компетентна за 
разглеждането на молбата за международна закрила.“

Компетентността на основание незаконното влизане отпада 12 месеца след незаконното влизане, ако 
през този период не е подадена молба за международна закрила в нито една държава членка.

Продължително пребиваване в държава членка в течение на най-малко пет месеца 
(член 13, параграф 2)

„Когато държава членка не може или повече не може да бъде компетентна“ в съответствие с критериите 
за незаконно влизане и „когато се установи, въз основа на преки или косвени доказателства, …, че 
кандидатът […] продължително време е живял в държава членка в течение на най-малко пет месеца 
преди подаването на молбата за международна закрила, тази държава членка е компетентна за 
разглеждането на молбата за международна закрила“.
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Този член се прилага дори в случаите, когато не могат да бъдат установени обстоятелствата, при които 
е станало влизането.

Ако има доказателства, че кандидатът е живял в различни държави членки в течение на периоди от най-
малко пет месеца, компетентната държавата членка е тази на последното пребиваване.

Безвизово (законно) влизане (член 14)

Шенгенските държави имат обща визова политика с цел да се улесни влизането на законни посетители 
в ЕС, като се зачита вътрешната сигурност. ЕС има списък на държави, чиито граждани следва да 
притежават виза при преминаване на външните граници, както и списък на държавите, чиито граждани 
са освободени от това изискване(4). Безвизовият достъп може да е резултат и от двустранни преговори, 
особено между погранични държави.

В член 14, параграф 1 е определено, че „Ако гражданин на трета държава или лице без гражданство влезе 
на територията на държава членка, в която е освободен от задължението да има виза, тази държава 
членка е компетентна за разглеждането на молбата му за международна закрила.“

В член 14, параграф 2 са определени правила за случаите, при които кандидатът е могъл законно да влезе 
в няколко държави членки, тъй като в тези държави членки също е освободен от задължението да има 
виза. В случаите, когато „гражданинът на трета държава или лице без гражданство подаде молбата си за 
международна закрила в друга държава членка, където също е освободен от задължението да има виза 
за влизане на нейна територия“, въпросната друга държава членка е компетентна за разглеждането на 
молбата за международна закрила.

Молба, подадена в международна транзитна зона на летище (член 15)

Молба за международна закрила може да бъде подадена и в международна транзитна зона на дадено 
летище. „Когато молбата за международна закрила е направена в международна транзитна зона на 
летище на държава членка от гражданин на трета държава или лице без гражданство, тази държава 
членка е компетентна за разглеждането на молбата.“

Преки доказателства в случай на валиден или изтекъл документ 
за пребиваване или виза (член 12)

Валидни документи за пребиваване 
(член 12, параграфи 1 и 3) или документи 

за пребиваване, чиято валидност 
е изтекла по-малко от 2 години преди 

това [и дата на влизане в сила]

Издаден документ за пребиваване

Извлечения от регистър на чужденците 
или подобни регистри

Доклади/потвърждение от държавата 
членка, издала документа за пребиваване

Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) и визи, 
чиято валидност е изтекла по-малко от 6 

месеца преди това [и дата на влизане в сила]

Намерено съответствие във ВИС

Издадена виза

Извлечения от регистър на чужденците 
или подобни регистри

Доклади/потвърждение от държавата членка, 
издала визата или документа за пребиваване

(4) Този списък към момента на изготвяне на настоящия текст е посочен в Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 ноември 2018 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато 
преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, OВ L 303 от 28.11.2018 г., 
стр. 39. Като се има предвид, че този списък често се актуализира, читателят следва да се запознае с действащия понастоящем 
регламент.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1590566846131&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1590566846131&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1590566846131&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1590566846131&from=BG
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Документ за пребиваване

В член 2, буква л) от регламента „Дъблин III“ е определено приложното поле на документа за 
пребиваване:

... всяко разрешение, издадено от компетентните органи на държава членка, с което се разрешава 
на гражданин на трета държава или на лице без гражданство да пребивава на нейна територия, 
включително документите, на които се основава разрешението за оставане на територията при условията 
на мерки за временна закрила или до прекратяване действието на обстоятелствата, препятстващи 
изпълнението на заповед за извеждане, с изключение на визи и разрешения за пребиваване, издадени 
по време на необходимия срок за определяне на компетентната държава членка, установен в настоящия 
регламент или по време на разглеждането на молба за международна закрила или на молба за 
разрешение за пребиваване.

Документът за пребиваване е пряко доказателство в подкрепа на искане за поемане на отговорност във 
връзка с влизане с този издаден документ.

Виза

Член 2, буква м) определя приложното поле и видовете визи. Визата е „разрешение или решение на 
държава членка, което се изисква за транзитно преминаване или влизане с намерение за пребиваване 
в тази държава членка или в няколко държави членки.“ Визата за дългосрочно пребиваване позволява 
на притежателя да пребивава за повече от три месеца в държавата членка, издала визата или от чието 
име е издадена визата. Визата за краткосрочно пребиваване позволява на притежателя да пребивава 
на територията на една или на всички държави членки за срок не повече от 90 дни „в рамките на всеки 
шестмесечен период от датата на първото влизане на територията на държавите членки“. Визата за 
летищен транзит позволява на притежателя транзитно преминаване през международните транзитни 
зони на едно или няколко летища на държавите членки.

Намерено съответствие във ВИС

Положителното съвпадение (съответствие), получено от ВИС в съответствие с член 21 от Регламент 
(ЕО) № 767/2008 (Регламент за ВИС), доказва, че на лицето е издадена виза от друга държава членка. 
Намерено съответствие във ВИС е пряко доказателство, което следва да бъде приложено към искането за 
поемане на отговорност.

Извлечения от регистър на чужденците или подобни регистри

Всички официални документи, например извлечения от регистри, картотеки, които разкриват 
информация за незаконно или законно влизане или престой в друга държава членка, или официални 
документи в подкрепа на твърденията на кандидата, следва да се използват в подкрепа на искането за 
поемане на отговорност.

Доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, издала документа 
за пребиваване или визата

Потвърждение от държавата членка, издала визата или документа за пребиваване, е пряко 
доказателство. В случаите, когато държавата членка няма достъп до ВИС, може да се изпрати искане 
за информация до другата държава членка да потвърди издаването на документа. В случай че другата 
държава членка потвърди, че е издала виза/документ за пребиваване, това потвърждение може да се 
използва като пряко доказателство в подкрепа на искането за поемане на отговорност.
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Косвени доказателства в случай на валиден или изтекъл документ за 
пребиваване или виза (член 12)

Валидни документи за пребиваване 
(член 12, параграфи 1 и 3) или документи 

за пребиваване, чиято валидност 
е изтекла по-малко от 2 години преди 

това [и дата на влизане в сила]

Подробни твърдения на кандидата, 
които могат да бъдат проверени

Доклади/потвърждение на информацията от 
международна организация като ВКБООН

Доклади/потвърждение на информацията 
от държавата членка, която не е издала 

разрешението за пребиваване

Доклади/потвърждение на информацията 
от членове на семейството, спътници 

по време на пътуването

Валидни визи (член 12, параграфи 2 и 3) 
и визи, чиято валидност е изтекла по-

малко от 6 месеца преди това [и дата на 
влизане в сила] (член 12, параграф 4)

Подробни твърдения на кандидата, 
които могат да бъдат проверени

Доклади/потвърждение на информацията от 
международна организация като ВКБООН

Доклади/потвърждение на информацията 
от държавата членка, която не е издала 

разрешението за пребиваване

Доклади/потвърждение на информацията 
от членове на семейството, спътници 

по време на пътуването

Подробни твърдения на кандидата, които могат да бъдат проверени

В някои случаи кандидатите може да не са в състояние да представят документи, доказващи влизане 
или пребиваване в друга държава членка. Подробни твърдения на кандидата относно обстоятелствата 
във връзка с влизането или пребиваването, които могат да бъдат проверени и потвърдени от другата 
държава членка чрез проверка на регистрацията, могат да послужат като косвени доказателства. За 
темите, които следва да бъдат обсъдени по време на интервюто с оглед набавянето на съответна 
информация във връзка с маршрута на пътуването, вж. Аспекти, които да се проучат по време на 
интервюто: влизане, престой и предишни молби.

Доклади/потвърждение на информацията от държавата членка, която не е издала 
разрешението за пребиваване

В случай че запитаната държава членка потвърди, че не е издала визата или разрешението за 
пребиваване, тази информация представлява косвено доказателство. В зависимост от съдържанието на 
информацията може да има данни за компетентността на друга държава членка.

Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като 
ВКБООН

Държавите членки могат да използват информация, предоставена от международни организации, 
в подкрепа на своите искания за поемане на отговорност или за обратно приемане. Доклади или 
потвърждение на информацията от международна организация могат да бъдат допълнително 
доказателство в подкрепа на искането. Запитаната държава членка следва да вземе предвид тези 
документи и да извърши съответните проверки/проучвания.
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Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по 
време на пътуването

Логически последователни твърдения относно маршрута на пътуване на кандидата, които могат да 
бъдат проверени и са достатъчно подробни, също могат да са в подкрепа на исканията, а също и на 
твърденията на кандидата.

Преки доказателства в случай на безвизово (член 14) или незаконно 
(член 13, параграф 1) влизане

Незаконно влизане през външна граница 
(член 13, параграф 1)

Печат при влизане или съответна 
заверка в паспорта

Печат при излизане от държава, граничеща 
с дадена държава членка, като се имат 

предвид маршрутът на кандидата 
и датата на пресичане на границата

Билети, убедително доказващи 
влизането през външна граница

Дактилоскопични отпечатъци в случаите, 
когато компетентните органи са решили да 

снемат дактилоскопични отпечатъци, когато 
чужденецът е пресичал външната граница

Положителен резултат от Евродак след 
сравняване на дактилоскопичните отпечатъци 

на кандидата с такива, снети по реда 
на член 14 от Регламента за Евродак II 

(резултат категория 2 по Евродак)

Печат за влизане в подправен 
или фалшифициран паспорт

Законно влизане на територията 
през външна граница (член 14)

Печат за влизане или съответна 
заверка в паспорта

Печат за излизане от държава, граничеща 
с дадена държава членка, като се имат 

предвид маршрутът на кандидата 
и датата на пресичане на границата

Билети, убедително доказващи 
влизането през външна граница

Дактилоскопични отпечатъци в случаите, 
когато компетентните органи са решили да 

снемат дактилоскопични отпечатъци, когато 
чужденецът е пресичал външната граница
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Печат за влизане в паспорта

Печат за влизане или съответна заверка в паспорта е доказателствено средство за законно или незаконно 
влизане. Ако паспортът е фалшифициран или подправен и съдържа печат за влизане, той е доказателство 
за незаконно влизане.

Печат за излизане

Печатът за излизане в паспорт е доказателствено средство по множество случаи. Когато разглежда 
критериите за влизане или престой в друга държава членка, служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да провери дали има печати за излизане в паспорта. Ако печатът е бил 
поставен от държава, граничеща с държава членка, служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, следва да вземе предвид датата, на която е пресечена границата, и да има предвид маршрута, 
по който е пътувал кандидатът. Ако влизането през външна граница е извършено след датата на печата 
за излизане в паспорта и влизането не е било разрешено, печатът за излизане е пряко доказателство за 
незаконно влизане.

Билети, убедително доказващи влизането през външна граница

Ако бъдат предоставени по време на индивидуалното интервю или на друг етап от процедурата по 
предоставяне на убежище, билети (за самолет, влак, автобус и т.н.), убедително доказващи влизането 
през външна граница, са доказателствено средство и следва да се вземат предвид от служителят, 
обработващ молбата за международна закрила, при оценката на компетентността.

Положително съвпадение в Евродак

Неоспоримо доказателство във връзка с прилагането на разпоредбите на регламента „Дъблин III“ 
е резултатът от установено съвпадение в базата данни Евродак. Когато служителят, обработващ молбата 
за международна закрила получи информацията за съвпадение при сравняването на данни в базата 
данни Евродак, лицето категорично е имало вероятно относими към случая контакти с компетентен 
орган в друга държава членка в миналото. При положителен резултат от Евродак с категория 2 
„незаконно пресичане на външна граница“ или „незаконно влизане“ от държава членка по външната 
граница, това е пряко доказателство, че лицето е било извън територията на държавата членка, в която 
е влязло незаконно. Датата на снемане на дактилоскопичните отпечатъци, която е указана в данните 
в Евродак, показва момента на влизане на територията на Европейския съюз. Дактилоскопичните 
отпечатъци могат да служат и като доказателствено средство в подкрепа на това, че кандидатът 
е напуснал територията на държавите членки.

Дактилоскопични отпечатъци

В зависимост от обстоятелствата, при които са снети, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат 
пряко или косвено доказателство. Ако са снети във връзка с пресичането на външната граница или 
с подаването на молба за международна закрила, те са неоспоримо доказателство. Като приложение към 
искането, те ще са в помощ на замолената държава членка да извърши търсене в националната си база 
данни, за да установи самоличността на съответното лице.
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Преки доказателства в случай на пребиваване в течение на най-малко 
пет месеца — член 13, параграф 2

Пребиваване в държава членка в течение на 
най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Разрешение за пребиваване, 
издадено за периода, в който тече 

разглеждането на молбата

Искания за напускане на територията 
или заповед за експулсиране, издадени 

с интервал от поне пет месеца или 
които не са приведени в действие

Извлечения от регистри на болници, 
затвори, места за задържане

Разрешителни за пребиваване

Разрешителните за пребиваване, издадени на името на съответното лице за периода, в който тече 
разглеждането на молбата му за разрешение за пребиваване, са пряко доказателство, че лицето 
е пребивавало в държава членка за определен период от време. Ако този период е бил най-малко пет 
месеца, този документ следва да бъде приложен към искането за поемане на отговорност, което трябва 
да бъде изпратено на държавата членка, която е издала въпросното разрешително за пребиваване.

Искания за напускане на територията или заповед за експулсиране, издадени 
с интервал от поне пет месеца или които не са приведени в действие

Заповед за експулсиране без доказателства за напускане на територията на държавите членки или 
няколко заповеди за експулсиране или искания за напускане на територията на държавата може да 
указват, че лицето не е напуснало територията и пребивава в дадена държава членка за срок от три 
месеца. Следва да се провери продължителността на престоя.

Извлечения от регистри на болници, затвори, места за задържане

Ако кандидатът е в състояние да представи един или няколко такива документа, в които е посочен 
непрекъснат престой в дадена държава членка в продължение на най-малко пет месеца, може да бъде 
инициирано искане за поемане на отговорност въз основа на член 13, параграф 2.
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Косвени доказателства в случай на безвизово влизане (член 14), 
незаконно влизане (член 13, параграф 1) или престой в държава членка 
за период от най-малко пет месеца (член 13, параграф 2)

Законно влизане на 
територията през външна 

граница (член 14)

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат 

да бъдат проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

друга държава членка 
или трета държава

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 
дактилоскопичните 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари, 
информация, която показва 

че кандидатът е ползвал 
услугите на пътническа 

агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид

Незаконно влизане на 
територията през външна 

граница (член 13, параграф 1)

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат 

да бъдат проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

друга държава членка 
или трета държава

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 
дактилоскопичните 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари, 
информация, която показва 

че кандидатът е ползвал 
услугите на пътническа 

агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид

Информация, от 
която е видно, че 

лицето е ползвало 
услугите на куриер

Пребиваване в държава 
членка в течение на 

най-малко пет месеца 
(член 13, параграф 2)

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат 

да бъдат проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН или от 
неправителствени 

организации

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

друга държава членка 
или трета държава

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 
дактилоскопичните 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари, 
информация, която показва 

че кандидатът е ползвал 
услугите на пътническа 

агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид

Информация, от 
която е видно, че 

лицето е ползвало 
услугите на куриер
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Подробни твърдения на кандидата, които могат да бъдат проверени

В някои случаи кандидатите може да не са в състояние да представят документи, доказващи влизане 
или пребиваване в друга държава членка. Подробни твърдения на кандидата относно обстоятелствата 
във връзка с влизането или пребиваването, които могат да бъдат проверени и потвърдени от другата 
държава членка чрез проверка на регистрацията, могат да послужат като косвени доказателства. За 
темите, които следва да бъдат обсъдени по време на интервюто с оглед набавянето на съответна 
информация във връзка с маршрута на пътуването, вж. Аспекти, които да се проучат по време на 
интервюто: влизане, престой и предишни молби.

Доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка или трета 
държава

Влизането през външна граница (безвизово или незаконно) може да бъде доказано също с потвърждение 
на информацията или доклад от друга държава членка или от трета държава.

Доклади/потвърждение на информацията от международна организация 
като ВКБООН или от неправителствена организация, например организация, 
предоставяща подслон за хора в нужда

Държавите членки могат да използват информация, предоставена от международни организации или 
от неправителствени организации. Такива доклади или потвърждение на информацията могат да бъдат 
допълнително доказателство в подкрепа на искането. Запитаната държава членка следва да вземе 
предвид тези документи и да извърши съответните проверки/проучвания.

Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по 
време на пътуването

Логически последователни твърдения относно маршрута на пътуване на кандидата, които могат да бъдат 
проверени и са достатъчно подробни, също могат да са в подкрепа на исканията, особено в случаите, 
когато няма други доказателства. Това може да е от особено значение, когато кандидати пътуват заедно 
в голяма група и подават молбите си в един и същ ден.

Дактилоскопични отпечатъци

В зависимост от обстоятелствата, при които са снети, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат 
пряко или косвено доказателство. Ако са снети във връзка с пресичането на външната граница или 
с подаването на молба за международна закрила, те са неоспоримо доказателство. Като приложение към 
искането, те ще са в помощ на запитаната държава членка да извърши търсене в националната си база 
данни, за да установи самоличността на съответното лице.

Билети, хотелски сметки, входни карти и др.

Билети, хотелски сметки, входни карти за публични или частни институции в държавите членки, талони 
за посещение при лекари, зъболекари, информация, от която е видно че кандидатът е ползвал услугите 
на пътническа агенция, или други косвени доказателства от същия вид, както и информация, от която 
е видно, че лицето е ползвало услугите на куриер.

Ако кандидатът декларира, че е влязъл в държавата от трета държава или е пребивавал в друга държава 
членка в течение на повече от пет месеца, престоят в друга държава членка или извън територията на 
държавите членки може да бъде доказан чрез горепосочените документи, които представляват косвени 
доказателства. Ако кандидатът притежава някое от горепосочените доказателствени средства, тези 
билети, карти и пр. могат да бъдат доказателство в подкрепа на неговите твърдения относно престоя му 
в друга държава членка или в трета държава и да представляват доказателство в подкрепа на искане за 
поемане на отговорност или за обратно приемане.
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Предишна молба за международна закрила  

[обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“ Регламент за изпълнение

член 18, параграф 1, букви б), в) и г) 
и член 20, параграф 5

Приложение II

Подадена е молба за международна закрила по-рано в друга държава 
членка

В член 3, параграф 1 от регламента „Дъблин ІІІ“ е определено, че „Молбите [за международна закрила] 
се разглеждат от една-единствена държава членка, а именно от онази, за която критериите, предвидени 
в глава III, сочат, че е компетентна за това.“ Когато не може да бъде посочена компетентна държава 
членка на основата на глава III, „първата държава членка, пред която е представена молбата за 
международна закрила, е компетентна за разглеждането ѝ“, освен когато е невъзможно кандидатът да 
бъде прехвърлен, тъй като в тази държава членка съществуват системни недостатъци в процедурата по 
предоставяне на убежище и условията за приемане (член 3, параграф 2 от регламента „Дъблин ІІІ“).

В случаите, когато кандидатът е подал по-рано молба за международна закрила пред друга държава 
членка и не са приложими критериите, посочени в глава III, ще бъде започната процедура за обратно 
приемане.

Оценка на приложимостта на регламента „Дъблин ІІІ“

След това служителят, обработващ молбата за международна закрила, трябва да провери дали 
другата държава членка все пак е длъжна да приеме обратно съответното лице, като направи оценка 
на наличните доказателства и се увери, че компетентността на държавата членка не е прекратена. 
Служителят, обработващ молбата за международна закрила, трябва да се увери, че прилагането на 
критериите е в съответствие с разпоредбите на регламента „Дъблин III“.

В случаите, когато преди това е била подадена молба за международна закрила в друга държава членка, 
е необходимо също така да се провери дали лицето попада в обхвата на приложимост на регламента 
„Дъблин III“. Както е посочено в раздела относно Индивидуалния обхват, регламентът „Дъблин III“ не 
е приложим, ако на лицето вече е предоставена международна закрила от друга държава членка.

Регламент за Евродак ІІ

Член 18, параграф 1

В член 18, параграф 1 от регламента за Евродак II се определя задължението за маркиране на данните 
в централната система, когато на кандидата е предоставена международна закрила.

„За целите на член 1, параграф 1 държавата — членка по произход, предоставила международна 
закрила на лице, подало молба за международна закрила, чиито данни са регистрирани по-рано 
в централната система по силата на член 11, маркира съответните данни съобразно изискванията 
за електронна комуникация с централната система, определени от Агенцията. Тази маркировка 
се съхранява в централната система в съответствие с член 12 за целите на предаването по член 9, 
параграф 5. Централната система уведомява всички държави — членки по произход, относно 
маркирането на данни от друга държава — членка по произход, която е получила положителен 
резултат при сравняване на предадени от тях данни за лицата, които са предвидени в член 9, 
параграф 1 или член 14, параграф 1. Тези държави — членки по произход, също маркират съответните 
групи от данни.“

Член 18, параграф 1 от регламента за Евродак II
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В случай че резултатът от търсенето в Евродак е за положително съответствие, което е маркирано, 
държавата членка, провеждаща търсенето, ще разбере, че на лицето вече е предоставена международна 
закрила. Поради това дъблинската процедура не е приложима в тези случаи.

Когато данните в Евродак не са маркирани, но има признаци, че на лицето може да е била предоставена 
международна закрила, може да бъде изпратено искане за информация съгласно член 34 от регламента 
„Дъблин III“, за да се провери статутът на лицето.

Задължение за обратно приемане на кандидат за разглеждане 
на молбата за международна закрила

Регламент „Дъблин ІІІ“

Член 18, параграф 1, 
букви б)—г)

В член 18 от регламента „Дъблин III“ се определят задълженията на компетентната държава членка. 
Държавата членка, в която преди това е била подадена молба за международна закрила, се задължава 
да приеме обратно кандидата, ако:

• Молбата на заинтересованото лице е в процес на разглеждане и това лице е подало молба 
в друга държава членка или се намира на територията на друга държава членка без документ за 
пребиваване. (член 18, параграф 1, буква б)

• Кандидатът е оттеглил молбата си в другата държава членка и е подал нова молба в друга 
държава членка или се намира на територията на друга държава членка без документ за 
пребиваване. (член 18, параграф 1, буква в)

• Молбата на заинтересованото лице е отхвърлена и това лице е подало нова молба в друга 
държава членка или се намира на територията на държавата членка без документ за 
пребиваване. (член 18, параграф 1, буква г)

В член 18, параграф 2 се уточнява, че компетентната държава членка съгласно член 18, параграф 1, 
букви а) или б), разглежда или завършва разглеждането на подадената молба за международна закрила. 
Компетентната държава членка съгласно член 18, параграф 1, буква в) следва да даде на кандидата 
възможност или да поиска разглеждането на молбата му за международна закрила да продължи, или 
да подаде нова молба в компетентната държава членка. Освен това „В случаите, попадащи в обхвата на 
параграф 1, буква г), когато молбата е била отхвърлена само на първа инстанция, компетентната държава 
членка гарантира, че засегнатото лице има или е имало възможност да потърси ефективна защита 
съгласно член 46 от Директива 2013/32/ЕС.“

Задължение за обратно приемане на кандидат за провеждане на 
дъблинската процедура

Регламент „Дъблин ІІІ“

Член 20, параграф 5

Като цяло целта на процедурата по обратно приемане е да се определи компетентната държава 
членка и да се прехвърли кандидатът в тази държава членка, за да може да се разгледа молбата за 
международна закрила. Процедурата за обратно приемане обаче е приложима и в случаите, когато 
кандидатът „се намира в друга държава членка без документ за пребиваване или ... подава там молба 
за международна закрила, след като оттегли първата молба, подадена от него в друга държава членка 
по време на процедура за определяне на компетентната държава членка“. (член 20, параграф 5) В тези 
конкретни случаи кандидатът се връща обратно в държавата членка, пред която първоначално е подал 
и е оттеглил молбата, с цел да може тази държава членка да завърши процедурата по определяне на 
компетентната държава членка.
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Преки доказателства в случай на процедура по обратно приемане

В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната 
държава членка (член 20, параграф 5) и молбата е в процес на разглеждане или е била подадена преди 
това (член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Молбата е в процес на разглеждане или е била 
подадена преди това  

(член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Положително съвпадение в Евродак

Формуляр, подаден от кандидата

Официален доклад, съставен от органите

Дактилоскопични отпечатъци, 
снети във връзка с молбата

Извлечения от съответни регистри и картотеки

Писмен доклад от органите, удостоверяващ 
наличието на подадена молба

Процесът на определяне на държавата членка  
е в ход  

(член 20, параграф 5)

Положително съвпадение в Евродак

Формуляр, подаден от кандидата

Официален доклад, съставен от органите

Дактилоскопични отпечатъци, 
снети във връзка с молбата

Извлечения от съответни регистри и картотеки

Писмен доклад от органите, удостоверяващ 
наличието на подадена молба

Положително съвпадение в Евродак

Неоспоримо доказателство във връзка с прилагането на разпоредбите на регламента „Дъблин III“ 
е резултатът от установено съответствие в базата данни Евродак. Когато служителят, обработващ 
молбата за международна закрила, получи информацията за съвпадение при сравняването на данни 
в базата данни Евродак, лицето категорично е имало относими към случая контакти с компетентен 
орган в друга държава членка в миналото. Резултатът може да показва, че е подадена предишна молба 
за международна закрила (категория 1) в друга държава членка. Служителят, обработващ молбата 
за международна закрила, трябва да вземе предвид всички елементи на резултатите от търсенето 
в Евродак. Ако има съвпадение, което показва че е подадена предишна молба за международна закрила 
в друга държава членка, резултатът от търсенето в Евродак се прилага към искането за обратно приемане 
(член 18, параграф 1, букви б)—г) или член 20, параграф 5).

Формуляр, представен от кандидата (молба по образец)

По време на интервюто кандидатът може да представи копие от молба, подадена в друга 
държава членка. Това копие може да се използва като пряко доказателство, че лицето преди това 
е кандидатствало за международна закрила, и служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, следва да изпрати искане за обратно приемане.

Официален доклад, съставен от органите

В случаите, когато е налице официален доклад, изготвен от органите на друга държава членка, като 
формуляр за регистрация, решение и т.н., служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
разполага с доказателство, че е подавана предишна молба за международна закрила.
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Дактилоскопични отпечатъци, снети във връзка с молбата

В случай че няма съвпадение с данните в Евродак, но служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, има основания да счита, че лицето е подало молба за международна закрила преди това в друга 
държава членка, дактилоскопичните отпечатъци, снети във връзка с молбата, могат да бъдат приложени 
към искането за обратно приемане. Ако има неяснота по случая, може да бъде изпратено искане за 
информация съгласно член 34 от регламента „Дъблин III“ преди искането за обратно приемане. Когато 
органите на замолената държава членка разполагат с дактилоскопичните отпечатъци на лицето, те могат 
да извършат необходимите проверки и в зависимост от резултатите, да приложат разпоредбите на 
регламента „Дъблин III“.

Извлечения от регистър на чужденците или подобни регистри

Всички официални документи, разкриващи информация за предишни молби, също могат да бъдат 
използвани като доказателство, че за това лице е в ход или е завършила процедура по предоставяне на 
международна закрила в друга държава членка. В такива случаи на тази основа може да бъде изпратено 
искане за обратно приемане.

Писмен доклад от органите, удостоверяващ наличието на подадена молба

В случаите, когато служителят, обработващ молбата за международна закрила, има съмнения дали 
кандидатът преди това е кандидатствал за международна закрила в друга държава членка, може да бъде 
изпратено искане въз основа на твърденията на кандидата по време на индивидуалното интервю и на 
основание член 34, с искане за информация относно лицето: дали е подавало молба за закрила, дали има 
окончателно решение по молбата и т.н. Отговор на запитаните органи, потвърждаващ предишна молба за 
международна закрила, може да се използва като пряко доказателство, на базата на което да се изпрати 
искане за обратно приемане.

Косвени доказателства в случай на процедура по обратно приемане

В държавата членка, в която е подадена молбата, е в ход процедура за определяне на компетентната 
държава членка (член 20, параграф 5) и молбата е в процес на разглеждане или е била подадена преди 
това (член 18, параграф 1, букви б), в) и г).

Молбата е в процес на разглеждане 
или е била подадена преди това  

(член 18, параграф 1, букви б), в) и г)

Твърдения на кандидата, които 
могат да бъдат проверени

Доклади/потвърждение на информацията от 
международна организация като ВКБООН

Доклади/потвърждение на информацията 
от друга държава членка

В държавата членка, в която е подадена 
молбата, е в ход процедура за 

определяне на компетентната държава 
членка (член 20, параграф 5)

Твърдения на кандидата, които 
могат да бъдат проверени

Доклади/потвърждение на информацията от 
международна организация като ВКБООН

Доклади/потвърждение на информацията 
от друга държава членка

Доклади/потвърждение от членове на 
семейството, спътници по време на пътуването
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Подробна информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена

По време на индивидуалното интервю кандидатът може да предостави информация за своя предишна 
молба за международна закрила. За темите, които следва да бъдат обсъдени по време на интервюто 
с оглед набавянето на съответна информация във връзка с маршрута на пътуването, предишни 
процедури по предоставяне на международна закрила и пр. вж. Аспекти, които да се проучат по време на 
интервюто: влизане, престой и предишни молби.

Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като 
ВКБООН

Държавите членки могат да използват информация, предоставена от международни организации. 
Доклади или потвърждение на информацията от международна организация могат да бъдат 
допълнително доказателство в подкрепа на искането. Запитаната държава членка следва да вземе 
предвид тези документи и да извърши съответните проверки/проучвания.

Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по 
време на пътуването

Логически последователни твърдения относно маршрута на пътуване на кандидата, които могат да 
бъдат проверени и са достатъчно подробни, също могат да са в подкрепа на исканията, а също и на 
твърденията на кандидата.
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Прекратяване на компетентност — отпътуване от територията 
и експулсиране [обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“

Член 2, буква л), член 19, 
параграфи 1—3 и член 20, 
параграф 5

Прекратяване на компетентност (член 19, параграфи 1, 2 и 3)

Съгласно член 19 от регламента „Дъблин III“ компетентността може да бъде прекратена при определени 
условия. Съгласно решението на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по делото George Karim с/у Migrationsverkert 
(Швеция)(5), както замолената държава членка, така и кандидатът могат да се позоват на тази клауза и да 
представят преки или косвени доказателства в тази връзка. В този случай от държавата членка, към която 
е отправено искането, се иска да установи, че се прилагат условията за прекратяване на компетентността 
или че компетентността се прехвърля на друга държава членка. Държавата членка, която отправя 
искането, трябва да направи пълна оценка на относимата информация.

В член 19, параграф 1 се уточнява, че в случай че държава членка издаде документ за пребиваване на 
кандидата, „задълженията по член 18, параграф 1 преминават към тази държава членка“, която е издала 
документа за пребиваване.

В член 19, параграф 2, познат още като „правилото за трите месеца“, е посочено, че:

„Задълженията по член 18, параграф 1 се прекратяват, ако компетентната държава членка, от която 
е поискано да поеме отговорност за кандидата или за друго лице или да го приеме обратно, както 
е посочено в член 18, параграф 1, буква в) или г), е в състояние да установи, че въпросното лице 
е напуснало територията на държавите членки за най-малко три месеца, освен ако въпросното 
лице притежава валиден документ за пребиваване, издаден от компетентната държава членка.“

В член 19, параграф 3, познат още като „правилото на връщане“, е посочено, че:

„Задълженията, определени в член 18, параграф 1, букви в) и г) се прекратяват, когато 
компетентната държава членка, когато от нея е поискано да приеме обратно кандидат или друго 
лице, посочено в член 18, параграф 1, буква в) или г), е в състояние да установи, че въпросното 
лице е напуснало територията на държавите членки в изпълнение на решение за връщане или 
заповед за извеждане, издадено след оттеглянето или отхвърлянето на молбата.“

В член 20, параграф 5 също се определят правила за прекратяване на компетентността. Както е посочено 
в Задължение за обратно приемане на кандидат за провеждане на дъблинската процедура, в определени 
случаи държавата членка е длъжна да приеме обратно кандидат с оглед завършване на процедурата по 
определяне на компетентната държава членка. В случай че държавата членка, към която е отправено 
искане за обратно приемане, може да установи прекратяването на компетентността в съответствие 
с член 19, параграфи 1 или 2, задължението за обратно приемане на кандидата се прекратява.

Приложение II към Регламента за изпълнение съдържа следния списък с преки и косвени доказателства 
относно прекратяване на компетентността в съответствие с член 19, параграфи 2 и 3 или член 20, 
параграф 5.

(5) Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело George Karim с/у Migrationsverkert, C-155/15, ECLI:EU:C:2016:410.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10477940
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Преки доказателства за прекратяване на компетентността — член 19, 
параграфи 2 и 3 и член 20, параграф 5

Напускане на територията 
на държавите членки 
(член 19, параграф 2)

Печат за излизане

Извлечения от регистри 
на трети държави 
(удостоверяващи 

пребиваване)

Билети, убедително 
доказващи напускането 

или влизането през 
външна граница

Доклад/потвърждение, от 
които е видно, че кандидатът 

е напуснал територията 
на държавите членки

Печат на трета държава, 
граничеща с държава 
членка, като се държи 
сметка за следвания от 

кандидата маршрут и за 
датата на пресичане 

на границата

Дактилоскопични 
отпечатъци в случаите, 
когато компетентните 
органи са решили да 

снемат дактилоскопичните 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Напускане на територията 
на държавите членки 
(член 20, параграф 5 

и член 19, параграф 2)

Печат за излизане

Извлечения от регистри 
на трети държави 
(удостоверяващи 

пребиваване)

Печат за излизане от 
трета държава, граничеща 

с държава членка, като 
се държи сметка за 

следвания от кандидата 
маршрут и за датата на 
пресичане на границата

Дактилоскопични 
отпечатъци в случаите, 
когато компетентните 
органи са решили да 

снемат дактилоскопичните 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Писмено доказателство от 
органите, удостоверяващо, 

че чужденецът е бил 
експулсиран

Експулсиране от територията 
на държавите членки 
(член 19, параграф 3)

Писмено доказателство от 
органите, удостоверяващо, 

че чужденецът е бил 
експулсиран

Печат за излизане

Потвърждение на 
информацията за 
експулсирането от 
третата държава

Печат за излизане

Печатът за излизане в паспорт е доказателствено средство по множество случаи. Когато разглежда 
критериите за влизане или престой в друга държава членка, служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да провери дали има печати за излизане в паспорта.

Извлечения от регистри на трети държави

Всякакви официални документи, например извлечения от регистри на трети държави, картотеки, които 
разкриват информация относно престоя в трета държава, или официални документи, които доказват 
съответните твърдения на кандидата, могат да бъдат използвани като доказателство в подкрепа на 
прекратяването на компетентността.
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Билети, убедително доказващи напускането или влизането през външна граница

Билетите (за самолет, влак, автобус и т.н.), убедително доказващи напускането на държава членка 
или на трета държава или влизането през външна граница, са доказателствено средство и следва да 
се вземат предвид от служителят, обработващ молбата за международна закрила, при оценката на 
компетентността.

Доклади/потвърждение от държавата членка, от която кандидатът е напуснал 
територията на държавите членки

Потвърждение от държавата членка, от която кандидатът е напуснал територията на държавите 
членки, е неоспоримо доказателство. Ако вече е на разположение такова потвърждение или бъде 
предоставено на разположение след консултация с другата държава членка, то може да е доказателство 
за прекратяването на компетентността.

Писмено доказателство от органите, удостоверяващо, че чужденецът е бил 
експулсиран

Потвърждение от държавата членка, осъществила експулсирането на съответното лице, е неоспоримо 
пряко доказателство. Ако вече е на разположение такова потвърждение или бъде предоставено на 
разположение след консултация с другата държава членка, то може да е пряко доказателство в подкрепа 
на прекратяването на компетентността.

Потвърждение на информацията за експулсирането от третата държава

Потвърждение от третата държава, в която засегнатото лице е било експулсирано или върнато, 
представлява неоспоримо доказателствено средство. Ако вече е на разположение такова потвърждение 
или бъде предоставено на разположение в хода на дъблинската процедура, то може да е пряко 
доказателство в подкрепа на прекратяването на компетентността.

Печат (за излизане) от трета държава, граничеща с държава членка, като се държи 
сметка за следвания от кандидата маршрут и за датата на пресичане на границата

Печат в паспорт е доказателствено средство по множество случаи. Ако печатът е бил поставен от 
държава, граничеща с държава членка, служителят, обработващ молбата за международна закрила, 
следва да вземе предвид датата, на която е пресечена границата, и маршрута, по който е пътувал 
кандидатът. Ако влизането през външна граница е извършено след датата на печата за излизане 
в паспорта и влизането не е било разрешено, печатът за излизане е пряко доказателство за незаконно 
влизане.

Дактилоскопични отпечатъци

В зависимост от обстоятелствата, при които са снети, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат 
пряко или косвено доказателство. Ако са снети във връзка с пресичането на външната граница или 
с подаването на молба за международна закрила, те са неоспоримо доказателство. Като приложение към 
искането, те ще са в помощ на запитаната държава членка да извърши търсене в националната си база 
данни, за да установи самоличността на съответното лице.
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Косвени доказателства относно прекратяване на компетентността — 
член 19, параграфи 2 и 3 и член 20, параграф 5

Напускане на територията 
на държавите членки 
(член 19, параграф 2)

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат 

да бъдат проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

друга държава членка

Печат за излизане, когато 
въпросният кандидат 

е напуснал територията 
на държавите членки за 
период от поне 3 месеца

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 

дактилоскопични 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари 
и пр., информация, която 

показва че кандидатът 
е ползвал услугите на 

куриер или пътническа 
агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид

Напускане на територията 
на държавите членки 
(член 20, параграф 5 

и член 19, параграф 2)

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат 

да бъдат проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

друга държава членка

Печат за излизане, когато 
въпросният кандидат 

е напуснал територията 
на държавите членки за 
период от поне 3 месеца

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 

дактилоскопични 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари 
и пр., информация, която 

показва че кандидатът 
е ползвал услугите на 

куриер или пътническа 
агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид

Експулсиране от територията 
на държавите членки 
(член 19, параграф 3)

Твърдения на кандидата, 
които могат да бъдат 

проверени

Доклади/потвърждение 
на информацията от 

международна организация 
като ВКБООН

Доклади/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници 
по време на пътуването

Печат за излизане, когато 
въпросният кандидат 

е напуснал територията 
на държавите членки за 
период от поне 3 месеца

Дактилоскопични 
отпечатъци, освен 
в случаите, когато 

компетентните органи 
са решили да снемат 

дактилоскопични 
отпечатъци, когато 

чужденецът е пресичал 
външната граница

Билети, хотелски сметки, 
входни карти за публични 

или частни институции 
в държавите членки, 
талони за посещение 

при лекари, зъболекари 
и пр., информация, която 

показва че кандидатът 
е ползвал услугите на 

куриер или пътническа 
агенция, или други косвени 
доказателства от същия вид
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Подробна информация, предоставена от кандидата, която може да бъде проверена

Подробни твърдения на кандидата относно обстоятелствата във връзка с влизането или пребиваване 
извън територията на държавите членки, които могат да бъдат проверени, могат да послужат като 
косвени доказателства. По време на индивидуалното интервю кандидатът може да предостави 
информация за престоя си в трета държава, предишна молба за международна закрила и пр. За темите, 
които следва да бъдат обсъдени по време на интервюто с оглед набавянето на подходяща информация 
относно маршрута на пътуването, предишна молба за предоставяне на международна закрила 
и информация, свързана с евентуалното прекратяване на компетентността, вж. Аспекти, които да се 
проучат по време на интервюто: влизане, престой и предишни молби.

Доклади/потвърждение на информацията от международна организация като 
ВКБООН

Държавите членки могат да използват информация, предоставена от международни организации, 
в подкрепа на своите искания. Доклади или потвърждение на информацията от международна 
организация могат да бъдат допълнително доказателство в подкрепа на искането. Замолената държава 
членка следва да вземе предвид тези документи и да извърши съответните проверки/проучвания.

Доклади/потвърждение на информацията от членове на семейството, спътници по 
време на пътуването

Логически последователни твърдения относно маршрута на пътуване на кандидата, които могат да 
бъдат проверени и са достатъчно подробни, също могат да са в подкрепа на исканията, а също и на 
твърденията на кандидата.

Доклади/потвърждение на информацията от друга държава членка

Ако друга държава членка (не тази, от която кандидатът е напуснал територията) може да представи 
доклад или да потвърди информацията, че лицето е напуснало територията на държавите членки, тази 
информация може да се счита за косвено доказателство.

Печат за излизане

Когато разглежда критериите за влизане или престой в друга държава членка, служителят, обработващ 
молбата за международна закрила, следва да провери дали има печати за излизане в паспорта. Ако 
печатът е бил поставен от държава, граничеща с държава членка, служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да вземе предвид датата, на която е пресечена границата, и маршрута, 
по който е пътувал кандидатът. Той трябва също така да провери периода, през който кандидатът е бил 
извън територията на държавите членки.

Дактилоскопични отпечатъци

В зависимост от обстоятелствата, при които са снети, дактилоскопичните отпечатъци могат да бъдат 
пряко или косвено доказателство. Ако са снети във връзка с пресичането на външната граница или 
с подаването на молба за международна закрила, те са неоспоримо доказателство. Като приложение към 
искането, те ще са в помощ на замолената държава членка да извърши търсене в националната си база 
данни, за да установи самоличността на съответното лице.

Билети, хотелски сметки, входни карти и др.

Билети, хотелски сметки, входни карти за публични или частни институции в държавите членки, талони 
за посещение при лекари, зъболекари, информация, от която е видно че кандидатът е ползвал услугите 
на пътническа агенция, или други косвени доказателства от същия вид, както и информация, от която 
е видно, че лицето е ползвало услугите на куриер.
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Ако кандидатът декларира, че е влязъл в държавата от трета държава или е пребивавал в друга държава 
членка в течение на повече от пет месеца, престоят в друга държава членка или извън територията на 
държавите членки може да бъде доказан чрез горепосочените документи, които представляват косвени 
доказателства. Ако кандидатът притежава някое от горепосочените доказателствени средства, тези 
билети, карти и пр. могат да са доказателство в подкрепа на неговите твърденията относно престоя му 
в друга държава членка или в трета държава и могат да представляват доказателство в подкрепа на 
искане за поемане на отговорност или за обратно приемане.

Други доказателства

За да направи оценка на случая, служителят може да разгледа и други доказателства за проверка на 
продължителността на престоя на лице в трета държава: билети, хотелски сметки, входни карти за 
публични или частни институции, талони за посещение при лекари и зъболекари, информация, че 
кандидатът е ползвал услугите на пътническа агенция или куриер. Този вид доказателства могат да се 
използват, ако съответстват на твърденията на кандидата и на информацията, предоставена по време на 
индивидуалното интервю относно маршрутите на пътуване, местонахождението и т.н.
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Специфични съображения във връзка с прехвърляне съгласно 
дъблинската процедура [обратно към контролния списък]

Регламент „Дъблин ІІІ“

Член 3, параграф 2, втора 
алинея, член 17, параграф 1

Отправящата искане за прехвърляне държава членка трябва да провери дали прехвърлянето към 
замолената държава членка може да се извърши.

Съгласно член 3, параграф 2, втора алинея от регламента „Дъблин III“ прехвърлянето не може да се 
осъществи, ако „са налице основателни опасения да се смята, че в тази държава членка съществуват 
системни недостатъци в процедурата по предоставяне на убежище и на условията за приемане на 
кандидати, което създава риск от нечовешко или унизително отношение по смисъла на член 4 от Хартата 
на основните права на Европейския съюз.“ В решението си от 16 февруари 2017 г. по дело С.К. и др. 
с/у Република Словения(6) (наричано по-нататък С.К. и др.), Съдът на ЕС е пояснил, че невъзможността 
кандидатът да бъде прехвърлен се отнася не само за случаите на „системни недостатъци“, но и ако 
самото прехвърляне би довело до потвърден риск от нечовешко или унизително отношение към 
прехвърляното лице по смисъла на член 4 от Хартата. Освен това преди извършването на прехвърлянето 
държавата членка винаги може да използва дискреционната клауза, ако се установи, че има основания 
даден кандидат да не бъде прехвърлен в друга държава членка. Например семейни връзки, установени 
в настоящата държава членка, здравословни проблеми и т.н., които не представляват риск от нарушение 
на член 4 от Хартата. Прилагането на „клаузата за суверенитет“ в такива случаи може също така да 
е предмет и на национални правила.

Оценка на доказателствата

Както е посочил Съдът на ЕС по делото С.К. и др., в случай на реална и потвърдена опасност от отношение, 
което противоречи на член 4 от Хартата или на член 3 от ЕКПЧ, органите на държавите членки следва да 
не извършват прехвърлянето.

По делото С.К. и др. Съдът на ЕС е разгледал специалния случай във връзка със здравословен проблем, 
който има връзка с член 4 от Хартата, когато „особено тежко психическо или физическо заболяване, 
поражда реална и потвърдена опасност от значително и необратимо влошаване на здравословното 
състояние на заинтересованото лице, това прехвърляне би представлявало нечовешко или унизително 
отношение“ (точка 74).

Съответните доказателствени изисквания и евентуалните последици от прилагане на принципа на 
взаимно доверие все пак не са напълно изяснени от Съда на ЕС. В решението по делото С.К. и др. 
Съдът на ЕС е пояснил, че принципът на взаимно доверие не следва да засяга абсолютния характер 
на закрилата, която се предоставя от член 3 от ЕКПЧ или от член 4 от Хартата. Следва да се отбележи 
обаче, че както Съдът на ЕС, така и ЕСПЧ поставят доста високо изискване, когато трябва да се прави 
оценка какво конкретно представляват „системни недостатъци“ или „реална и потвърдена опасност“ 
от отношение, което противоречи на член 4 от Хартата и член 3 от ЕКПЧ. От решението на Съда на 
ЕС по делото N.S. следва, че взаимното доверие не следва да бъде компрометирано чрез системни 
проверки при всяка процедура по Дъблинския регламент дали компетентната държава членка спазва 
всички свои задължения по Общата европейска система за убежище. От съдебната практика на ЕСПЧ 
следва също, че за да съществува реален риск от нечовешко или унизително отношение, трябва да са 
налице много сериозни случаи в компетентната държава членка (вж. по-специално решение на ЕСПЧ от 
21 януари 2011 г. по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция(7), точки 252, 263 и 249).

(6) Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело С.К. и др. с/у Република Словения, ECLI:C-578/16 PPU.
(7) Решение на ЕСПЧ от 21 януари 2011 г. по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция № 30696/09, точки 252, 263 и 249.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5249093
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["BUL"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-128342"]}
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В този контекст от особено значение са следните решения: общо решение на Съда на ЕС от 
21 декември 2011 г. по съединени дела N.S. и др. и M.E. и др.(8); решение на Съда на ЕС от 19 март 2019 г. 
по дело Abubacarr Jawo с/у Федерална република Германия(9); решение на ЕСПЧ от 21 януари 2011 г. 
по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция(10); решение на ЕСПЧ от 4 ноември 2014 г. по дело Tarakhel 
с/у Швейцария(11).

Следователно нарушение на член 4 от Хартата (или съответно на член 3 от ЕКПЧ) може да е налице 
по-специално ако няма достъп до процедурата по предоставяне на убежище в компетентната държава 
членка или ако (индивидуалните) условия на приемане представляват такова нарушение, включително 
опасността от произволно задържане при пристигане или ако кандидатът може да бъде изложен на 
значителен риск от нечовешко или унизително отношение по смисъла на член 4 от Хартата.

Особено в случаи, засягащи семейства или уязвими лица, може да е необходимо да бъдат получени 
конкретни индивидуални уверения от органите на замолената държава членка дали има признаци, че 
прехвърлянето в тази държава членка без подобни гаранции би могло да доведе до опасността да бъде 
нарушен член 4 от Хартата. Възможно е служителят, обработващ молбата за международна закрила, да 
трябва да прецени индивидуално за случая правното и фактическото положение в държавата членка, 
в която се прехвърля лицето. При това положение самото отсъствие на такива уверения би могло само 
по себе си да опорочи решението за прехвърляне по регламента от Дъблин, а кандидатът може да го 
изтъкне като основание при производство по обжалване. При индивидуалната оценка трябва да се прави 
разграничение между такива уверения и условията за прехвърляне със съответното задължение за 
обмен на информация преди прехвърлянето съгласно членове 31 и 32 от регламента „Дъблин III“, както 
и други нарушения на правата на човека по време на процеса на прехвърляне.

(8) Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2011 г. по дело N.S. и др. с/у Secretary of State for the Home Department (Държавния 
секретар на министерството на вътрешните работи) и M.E. и др. с/у Refugee Applications Commissioner (Комисаря по 
молбите за убежище) и Minister for Justice, Equality and Law Reform (Министъра на правосъдието, равните възможности 
и правната реформа), съединени дела C-411/10 и C-493/10, ECLI:EU:C:2011:865.

(9) Решение на Съда на ЕС от 19 март 2019 г. по дело Abubacarr Jawo с/у Федерална република Германия, C-163/17, 
ECLI:EU:C:2019:218.

(10) Решение на ЕСПЧ от 21 януари 2011 г. по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция, № 30696/09.
(11) Решение на ЕСПЧ от 4 ноември 2014 г. по дело Tarakhel с/у Швейцария, № 29217/12.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=117187&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244299
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5244949
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["BUL"],"appno":["30696/09"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER"],"itemid":["001-128342"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["29217/12"],"itemid":["001-148070"]}
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Приложение I — Аспекти, които да се проучат по време 
на интервюто: семейни връзки

Въпроси, които следва да бъдат проучени по време на интервюто във връзка с единството на 
семейството

Изброените тук позиции не са указания за това как служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да задава или формулира въпросите, а по-скоро припомняне на 
темите, които е възможно да се наложи да бъдат проучени, в зависимост от конкретните 
обстоятелства на молбата, с цел да се набави информацията, необходима за определяне на 
компетентността.

Проучване и установяване на семейни връзки

 □ Присъствие на член(ове) на семейството или роднина(и) в друга(и) държава(и) членка(и).

 □ Личните данни на члена(овете) на семейството/роднината(ите).

 □ Други данни на члена(овете) на семейството/роднината(ите) по отношение на текущ подслон 
(напр. данни за връзка).

 □ Каква е връзката между кандидата и съответният(ите) член(ове) на семейството/роднина(и).

 □ Ако случаят се отнася за съпруг/а — подробна информация за това как е създадена тази връзка 
(кога, къде, как).

 □ В случай че се касае за роднина(и), следва да се проучи отношението на зависимост (вж. по-долу).

 □ Статутът на члена(овете) на семейството/роднината (ите) в другата държава членка.

 □ Обстоятелствата, при които са били разделени.

 □ Информация за връзките между кандидата и другия(те) член(ове) на семейството, особено след 
разделянето им.

 □ Всякакви удостоверителни документи, свързани със семейната връзка.

 □ Съгласие в писмена форма на заинтересованите лица.

Зависимост

Когато е целесъобразно, трябва да бъдат разгледани аспектите, посочени по-горе във връзка 
със семейните връзки. Също така трябва да бъде извършена оценка дали съществува някакво 
отношение на зависимост между кандидата и роднина(и), пребиваващ(и) в друга държава членка.

В случай че е налице зависимост, следва да се събере информация за:

 □ Кой точно е/кои са зависимото(ите) лице(а).

 □ Причината за зависимостта.

 □ Видът отношение на зависимост.

 □ Начинът на зависимост на лицето(ата).

 □ Кой се е грижил за кандидата/зависимото лице в държавата на произход/предишното му обичайно 
местопребиваване.

 □ Кой се е грижил за кандидата/зависимото лице по време на пътуването и в държавата на убежище.

 □ Пред какви трудности е/са изправено(и) зависимото(ите) лице(а) в неговото/тяхното ежедневие. 
Дали кандидатът е в състояние да се грижи за роднината и как.

 □ Когато кандидатът е в отношение на зависимост, дали другото лице е в състояние да се грижи за 
него и как.

 □ Всякакви удостоверителни документи във връзка с отношението на зависимост, напр. медицински 
заключения, документи, психологически или социални заключения.

 □ Съгласие в писмена форма на заинтересованите лица.
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Непридружено дете

 □ Всякакви удостоверителни документи за семейните връзки.

 □ Всякакви удостоверителни документи във връзка с непълнолетието на кандидата, особено ако той 
наближава 18-годишна възраст (напр. документ за самоличност или удостоверение за раждане).

 □ Информация относно естеството на отношенията между ненавършилото пълнолетие лице 
и неговия роднина по време на престоя му в държавата на произход (независимо дали леля, чичо, 
баба или дядо).

 □ Способност на роднината да поеме грижата за детето.

 □ Благосъстоянието и социалното развитие на детето.

 □ Съображения за безопасност и сигурност, особено когато съществува вероятност детето да е било 
или да стане жертва на трафик на хора.

 □ Мнението на детето, като се вземат предвид възрастта и зрелостта му, както и културната среда.

Дискреционни клаузи: клауза суверенитет

 □ Възражения от страна на кандидата срещу прехвърлянето му в държава, която вероятно 
е компетентната държава членка. Възраженията могат да бъдат свързани с лични причини 
(семейни причини, здравословни причини) и/или с цялостното положение в компетентната 
държава членка.

 □ Присъствие в държавата членка на членове на семейството, които (не) са кандидати за 
международна закрила.

 □ Основания за възраженията.

Дискреционни клаузи: хуманитарна клауза

 □ Присъствието в друга държава членка на друг родственик, различен от разгледаните по-рано.

 □ Личните данни на това лице/тези лица.

 □ Други данни за това лице/тези лица във връзка с настоящото му/им място на пребиваване (напр. 
адрес).

 □ Точно описание на вида на връзката/контакта между кандидата и това лице/тези лица в държавата 
на произход.

 □ Статутът на това лице/тези лица в другата държава членка.

 □ Обстоятелствата, при които са били разделени.

 □ Информация за връзките/контактите между кандидата и това лице/тези лица след разделянето им.

 □ Причини, поради които искат да бъдат събрани.

 □ Всякакви документи в подкрепа на искането.

 □ Всякакви удостоверителни документи, напр. медицински документи, снимки, билети от евентуално 
посещение на другото лице, за да се срещне с кандидата.

 □ Съгласие в писмена форма на двете страни.
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Приложение II — Аспекти, които да се проучат по време 
на интервюто: влизане, престой и предишни молби

Въпроси, които следва да бъдат проучени по време на интервюто във връзка с пребиваването, 
визи, незаконно влизане и престой, предишни молби за международна закрила и прекратяване на 
компетентността.

Изброените тук позиции не са указания за това как служителят, обработващ молбата за 
международна закрила, следва да задава или формулира въпросите, а по-скоро припомняне на 
темите, които е възможно да се наложи да бъдат проучени, в зависимост от конкретните 
обстоятелства на молбата, с цел да се набави информацията, необходима за определяне на 
компетентността.

В случай че не са налице официални доказателства в подкрепа на твърденията на кандидата, 
молещата държавата членка следва да положи всички усилия в рамките на разумното да получи 
пълни твърдения относно маршрута на пътуването, като зададе подробни въпроси по време на 
интервюто.

Много е важно в края на интервюто да се знае целият маршрут на пътуването на кандидата.

Маршрут на пътуване

По отношение на маршрута на пътуването служителят, обработващ молбата за международна 
закрила, следва да събере информация относно:

 □ всякакви имащи отношение документи, които кандидатът може да има във връзка с пътуването си 
и в зависимост от начина, по който е пътувал (напр. паспорт, самолетни билети, билети за автобус 
или влак, бордни карти);

 □ кога и къде е започнало пътуването;

 □ държавите, през които кандидатът е минал по време на пътуването си;

 □ начина, по който е пътувал и документите, използвани за пътуването; Това включва обстоятелствата 
около заминаването, транзитно преминаване и пристигане, както и използваните от кандидата 
превозни средства;

 □ начина, по който е преминал границата;

 □ дали разполага с документи за преминаване на границите;

 □ датите на пътуването; често за кандидатите е трудно да посочат точните дати, но времевите рамки 
са важна информация;

 □ други лица, с които кандидатът може да е пътувал.

Молба за международна закрила в друга държава членка

 □ Продължителност на престоя на всяко място/във всяка държава.

 □ Статут на кандидата в тази/тези държава(и).

 □ Дали лицето е подавало молба за международна закрила в друга държава членка.

 □ Ако лицето е подавало молба за международна закрила, кога и къде е станало това.

 □ Точно описание на процедурата.

 □ Резултат след подаването на тази молба.

 □ Всякакви документи във връзка с молбата.
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Документ за пребиваване, издаден на името на кандидата

 □ Дали е издавано разрешение за пребиваване на името на кандидата.

 □ Коя(и) държава(и) членка(и) е(са) издала(и) документа за пребиваване.

 □ Кога е издаден документът за пребиваване.

 □ Срок на валидност на документа за пребиваване.

 □ Вид на разрешението за пребиваване.

 □ Колко време е изминало от датата на изтичане на срока на валидност на документа за пребиваване 
и подаването на молбата за международна закрила.

 □ На какво основание е издадено разрешението за пребиваване.

Виза, издадена на името на кандидата

 □ Дали е издавана виза на името на кандидата.

 □ Коя(и) държава(и) членка(и) е(са) издала(и) визата.

 □ Дали визата е издадена от държава членка от името на друга държава членка.

 □ Кога е издадена визата.

 □ Срок на валидност на визата.

 □ Вид на издадената виза.

 □ Дали лицето я е използвало за влизане/престой на територията на държавите членки.

 □ Колко време е изминало от датата на изтичане на срока на валидност на визата и подаването на 
молбата за международна закрила.

 □ Дали е издавана друг вид виза на името на кандидата.

Прекратяване на компетентността на държава членка

 □ Дали лицето е напуснало територията на държавите членки.

 □ Времето, през което лицето е било извън територията на държавите членки.

 □ Дата на напускане и влизане на територията на държавите членки.

 □ Крайна дестинация (държава на произход или друга държава).

 □ Начин за пътуване.

 □ Продължителност на престоя в третата държава.

 □ Защо кандидатът е напуснал територията на държавите членки.

 □ Дали кандидатът разполага с документи в подкрепа на твърденията си.

 □ Обстоятелства, свързани с пътуването, и дали е пътувал самостоятелно или пътуването е било 
уредено от друга държава членка.
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Приложение III — Обобщени таблици със списък на преките 
и косвените доказателства — Целостта на семейството

Преки доказателства Непридружено 
ненавършило 
пълнолетие лице  
Член 8

Членове на 
семейството, които 
са лица, на които 
е предоставена 
международна 
закрила  
Член 9

Членове на 
семейството, които 
са кандидати за 
международна 
закрила  
Член 10

Писмено потвърждение на 
информацията от другата държава 
членка

✓ ✓ ✓

Извадка от регистри ✓ ✓ ✓

Разрешения за пребиваване, издадени 
на името на члена на семейството

✓ ✓

Разрешение за временно 
пребиваване, издадено на името на 
члена на семейството

✓

Документ, доказващ, че между лицата 
има роднинска връзка (ако има такъв)

✓ ✓ ✓

Ако няма такъв и ако е необходимо, 
ДНК или кръвен тест

✓ ✓

Съгласие на заинтересованите лица ✓ ✓

Косвени доказателства Непридружено 
ненавършило 
пълнолетие лице  
Член 8

Членове на 
семейството, които 
са лица, на които 
е предоставена 
международна 
закрила  
Член 9

Членове на 
семейството, които 
са кандидати за 
международна 
закрила
Член 10

Информация, предоставена от 
кандидата, която може да бъде 
проверена

✓ ✓ ✓

Декларации на заинтересованите 
членове на семейството

✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от международна 
организация като ВКБООН

✓ ✓ ✓
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Приложение IV — Обобщени таблици със списък на преките 
и косвените доказателства — Пребиваване, виза, незаконно 
влизане и престой в продължение на най-малко 5 месеца/
законно влизане

Преки доказателства Валидни 
документи за 
пребиваване 
или такива, 
чиято 
валидност 
е изтекла
Член 12, 
параграфи 1, 
3 и 4

Валидна или 
изтекла виза
Член 12, 
параграфи 2, 
3 и 4

Незаконно 
влизане
Член 13, 
параграф 1

Пребиваване 
в държава 
членка 
в течение на 
най-малко 5 
месеца
Член 13, 
параграф 2

Законно 
влизане на 
територията 
през външна 
граница
Член 14

Документ за пребиваване 
(валиден или с изтекъл срок на 
валидност, според случая) 

✓

Издадена (валидна или 
изтекла) виза

✓

Извлечение от регистъра на 
чужденците или подобни 
регистри

✓ ✓

Доклади/потвърждение на 
информацията от държавата 
членка, издала документа за 
пребиваване 

✓

Доклади/потвърждение на 
информацията от държавата 
членка, издала визата

✓

Положителен резултат за 
съвпадение, получен от ВИС

✓

Печат за влизане (или подобна 
заверка) в паспорт или 
в подправен/фалшифициран 
паспорт

✓ ✓

Печат за излизане от държава, 
граничеща с държава членка, 
или от държавата членка 

✓ ✓

Билети, убедително доказващи 
влизането през външна 
граница 

✓ ✓

Разрешения за пребиваване, 
издадени за периода, в който 
тече разглеждането на молбата

✓
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Преки доказателства Валидни 
документи за 
пребиваване 
или такива, 
чиято 
валидност 
е изтекла
Член 12, 
параграфи 1, 
3 и 4

Валидна или 
изтекла виза
Член 12, 
параграфи 2, 
3 и 4

Незаконно 
влизане
Член 13, 
параграф 1

Пребиваване 
в държава 
членка 
в течение на 
най-малко 5 
месеца
Член 13, 
параграф 2

Законно 
влизане на 
територията 
през външна 
граница
Член 14

Искания за напускане на 
територията или заповед 
за експулсиране, издадени 
с интервал от поне пет месеца 
или които не са приведени 
в действие 

✓

Извлечение от регистри на 
болници, затвори, места за 
задържане

✓

Положителен резултат 
за съвпадение в Евродак 
(категория 2) или 
дактилоскопични отпечатъци, 
снети във връзка с незаконно 
влизане 

✓

Косвени 
доказателства

Валидни 
документи за 
пребиваване 
или такива, 
чиято 
валидност 
е изтекла
Член 12, 
параграфи 1, 
3 и 4

Валидна или 
изтекла виза
Член 12, 
параграфи 2, 
3 и 4

Незаконно 
влизане
Член 13, 
параграф 1

Пребиваване 
в държава 
членка 
в течение на 
най-малко 5 
месеца
Член 13, 
параграф 2

Законно 
влизане на 
територията 
през външна 
граница
Член 14

Подробни твърдения на 
кандидата, които могат да 
бъдат проверени

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Доклад/потвърждение 
на информацията от 
международна организация 
като ВКБООН 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от държавата 
членка, която не е издала 
разрешението за пребиваване 
или виза

✓ ✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от членове 
на семейството, спътници по 
време на пътуването и др.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Косвени 
доказателства

Валидни 
документи за 
пребиваване 
или такива, 
чиято 
валидност 
е изтекла
Член 12, 
параграфи 1, 
3 и 4

Валидна или 
изтекла виза
Член 12, 
параграфи 2, 
3 и 4

Незаконно 
влизане
Член 13, 
параграф 1

Пребиваване 
в държава 
членка 
в течение на 
най-малко 5 
месеца
Член 13, 
параграф 2

Законно 
влизане на 
територията 
през външна 
граница
Член 14

Доклад/потвърждение на 
информацията от друга 
държава членка или трета 
държава

✓ ✓

Доклади/потвърждение 
на информацията от 
неправителствена организация, 
като например организация, 
предоставяща подслон за хора 
в нужда

✓

Дактилоскопични отпечатъци, 
освен ако не са снети при 
пресичане на външната 
граница

✓ ✓ ✓

Билети, сметка от хотел, входни 
карти, талони за преглед, 
информация, доказваща 
ползване на услуги, или други 
косвени доказателства от този 
вид и пр.

✓ ✓ ✓
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Приложение V — Обобщени таблици със списък 
на преките и косвените доказателства — Предишни молби 
за международна закрила, отпътуване от територията 
и експулсиране

Преки доказателства Отпътуване от 
територията на 
държавата членка
Член 19, параграф 2 
и член 20, 
параграф 5

Експулсиране от 
територията на 
държавата членка
Член 19, параграф 3

Предишни молби 
за международна 
закрила
Член 18, параграф 1, 
букви б), в) 
и г) и член 20, 
параграф 5

Печат за излизане ✓ ✓

Извлечение от регистри на 
трети държави, удостоверяващи 
пребиваване

✓

Билети, убедително доказващи 
напускането или влизането през 
външна граница

✓

Доклад/потвърждение от държавата 
членка, от която кандидатът 
е напуснал територията на държавите 
членки 

✓

Печат за излизане от трета държава, 
граничеща с държава членка

✓

Печат за влизане (или съответна 
заверка) в паспорта

✓

Положителен резултат за съвпадение 
в Евродак (категория 1) или 
дактилоскопични отпечатъци, снети 
във връзка с молба за международна 
закрила 

✓

Дактилоскопични отпечатъци, снети 
във връзка с молба

✓

Формуляр, подаден от кандидата ✓

Официален доклад, съставен от 
органите

✓

Извлечение от съответни регистри 
и картотеки

✓

Писмен доклад от органите, 
удостоверяващ наличието на 
подадена молба

✓

Писмено доказателство от органите, 
удостоверяващо, че чужденецът е бил 
експулсиран

✓ ✓

Потвърждение на информацията за 
експулсирането от третата държава

✓
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Косвени доказателства Отпътуване от 
територията на 
държавата членка
Член 19, параграф 2 
и член 20, 
параграф 5

Експулсиране от 
територията на 
държавата членка
Член 19, параграф 3

Предишна молба 
за международна 
закрила
Член 18, 
параграф 1, 
букви б), в) 
и г) и член 20, 
параграф 5

Подробни твърдения на кандидата, 
които могат да бъдат проверени

✓ ✓ ✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от международна 
организация като ВКБООН 

✓ ✓ ✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от друга държава 
членка

✓ ✓

Доклад/потвърждение на 
информацията от членове на 
семейството, спътници по време на 
пътуването

✓ ✓ ✓

Печат за излизане, когато кандидатът 
е напуснал територията на държавите 
членки в продължение на поне 
3 месеца

✓ ✓

Дактилоскопични отпечатъци, освен 
ако не са снети при пресичане на 
външната граница

✓ ✓

Билети, сметка от хотел, входни карти, 
талони за преглед, информация, 
доказваща ползване на услуги, или 
други косвени доказателства от този 
вид и пр.

✓ ✓
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СПРАВКА ЗА ПОЗОВАВАНИЯТА

 ► позовавания на законодателни актове, приложима съдебна 
практика и допълнителни ресурси
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Справка за позовавания на нормативни актове и съответна 
съдебна практика

Този преглед на позоваванията на нормативни актове и съдебна практика не си поставя за цел да бъде 
изчерпателен инструмент за справки. Единствената му цел е да предостави практически указания 
на служителя, обработващ молбата за международна закрила, като го насочи към някои от най-
важните разпоредби и случаи от съдебната практика. Съдебните решения относно прилагането на 
регламента „Дъблин II“, които вече са кодифицирани в регламента „Дъблин III“, не са част от този 
преглед.

Позоваванията, които следват, са организирани по теми. Когато е възможно, за улеснение 
при справката са предоставени хипервръзки към съдебната практика и допълнителни правни 
инструменти.

Правна уредба и приложно поле на системата от Дъблин

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Регламент за 
изпълнение

Регламент 
„Евродак ІІ“

Относно бързото определяне на компетентността/резултатен достъп до 
процедурите за предоставяне на международна закрила:

• Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело C.K. и др. 
с/у Република Словения, C-578/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:127

Резултатен достъп до процедурите за предоставяне на международна закрила (без 
изрично решение от разглеждането по същество на молбата):

• Решение на Съда на ЕС от 4 октомври 2018 г. по дело Bahtiyar Fathi 
с/у Председател на държавна агенция за бежанците, C-56/17, 
ECLI:EU:C:2018:803

Относно приложното поле на регламента „Дъблин III“: процедурата за обратно 
приемане не се прилага за лица, на които е предоставена международна закрила:

• Определение на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. по дело Daher Muse Ahmed 
с/у Федерална република Германия, C-36/17, ECLI:EU:C:2017:273

Фактът, че държава членка е уведомила за намерението си да се оттегли от 
Европейския съюз, не задължава определящата държава членка да разгледа 
молбата за международна закрила:

• Решение на Съда на ЕС от 23 януари 2019 г. по дело M.A. и др. с/у The 
International Protection Appeals Tribunal и др., C-661/17, ECLI:EU:C:2019:53

Национална съдебна практика

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0056&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523486
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=EN
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Критерии за определяне на компетентната държава членка

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Членове 8—17

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Кандидатът може да се позове на неправилното прилагане на критериите в глава III 
от регламента „Дъблин III“:

• Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело Mehrdad Ghezelbash 
с/у Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-63/15

Кандидатът може също така да се позове на нарушение на правилото по член 19, 
параграф 2 от регламента „Дъблин III“:

• Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело George Karim 
с/у Migrationsverket, C-155/15, ECLI:EU:C:2016:410

Относно смисъла на формулировката „подаване на молба“, както това е посочено 
в точка 2, буква б) от регламента „Дъблин III“, и началото на периодите, 
определени в член 21, параграф 1 и член 23, параграф 1 от същия регламент:

• Решение на Съда на ЕС от 26 юли 2017 г. по дело Tsegezab Mengesteab 
с/у Федерална република Германия, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587

Национална съдебна практика

Предоставяне на информация

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Член 4

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

За непредоставяне на достатъчно информация на кандидатите, представляващо 
нарушение на член 3 от ЕКПЧ:

• Решение на ЕСПЧ от 14 март 2017 г. по дело Ilias и Ahmed с/у Унгария, 
№ 47287/15

Държавите членки трябва да разполагат с надеждни средства за комуникация 
с кандидатите:

• Решение на ЕСПЧ от 21 януари 2011 г. по дело M.S.S. с/у Белгия и Гърция, 
№ 30696/09

Национална съдебна практика

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0063&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0155&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0155&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0670&from=EN
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172091
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103050
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Индивидуално интервю

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Членове 4 и 5

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Член 14 от ДПУ

Относно задължението за провеждане на индивидуално интервю преди 
решението за прехвърляне и възможността кандидатът да представи 
допълнителна информация, която е от значение за правилното определяне:

• Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело Mehrdad Ghezelbash 
с/у Staatssecretaris van Veiligheiden Justitie, C-63/15, ECLI:EU:C:2016:409

Национална съдебна практика

Специфични съображения по отношение на лица със специални потребности — деца

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Член 24 от ДПУ

Членове 21 и 22 
от ДУП

Членове 8, 16 
и 17 от 
регламента 
„Дъблин III“ 

Относно съображенията, които да бъдат взети предвид преди прехвърляне — 
нечовешко или унизително отношение, прехвърляне на тежко болно търсещо 
убежище лице към държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата:

• Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело C.K. и други 
с/у Република Словения, C-578/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:127

Държавите членки не могат да откажат правото на пребиваване на гражданин 
на трета държава, който е родител на гражданин на ЕС, без да се извърши пълна 
оценка на нарушението по същество на правата, които има дете във връзка със 
статута му на гражданин на Съюза:

• Решение на Съда на ЕС от 10 май 2017 г. по дело Chavez-Vilchez и др. 
с/у Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank и др., C-133/15, 
ECLI:EU:C:2017:354

Висшият интерес на детето и дискреционната клауза:
• Решение на Съда на ЕС от 23 януари 2019 г. по дело M.A. и др. с/у The 

International Protection Appeals Tribunal и др., C-661/17, ECLI:EU:C:2019:53

Национална съдебна практика

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5523962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5317307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5317307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5317307
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210174&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5539609
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Оценка на доказателствата — възможност да се представят доказателства и гаранции, 
че компетентността е правилно определена

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Член 19, 
параграф 2, 
член 20, 
параграф 2, 
член 21, 
параграф 1, 
член 22, 
параграфи 2, 3, 
4 и 5, член 27, 
параграф 1 
и член 34

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Приложение II 
и приложение V 
към Регламента 
за изпълнение

Относно обхвата на жалба срещу решение за прехвърляне: търсещият убежище 
има право да се позове на неправилно прилагане на критериите за определяне на 
компетентност, установени в глава III от регламента „Дъблин III“:

• Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело Mehrdad Ghezelbash 
с/у Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-63/15, ECLI:EU:C:2016:409

Относно прекратяване на компетентността: лицето, търсещо убежище, има право 
да се позове на нарушение на правилото по член 19, параграф 2 от регламента 
„Дъблин III“, съгласно което задължението на съответната държава членка да го 
приеме обратно се прекратява, ако лицето е било извън територията на държавата 
членка в продължение на най-малко три месеца:

• Решение на Съда на ЕС от 7 юни 2016 г. по дело George Karim 
с/у Migrationsverket, C-155/15, ECLI:EU:C:2016:410

Относно подаването на молба, началото на процеса по определяне и изтичането 
на срока за искането за поемане на отговорност:

• Решение на Съда на ЕС от 26 юли 2017 г. по дело Tsegezab Mengesteab 
с/у Федерална република Германия, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587

Национална съдебна практика

Оценка на доказателствата: критерии и други разпоредби, отнасящи се до единството 
на семейството

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Членове 8, 9, 10, 
11, 16 и 17

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Прилагането на дискреционната клауза по член 17, параграф 1 от регламента 
„Дъблин III“ е безусловно. Не е задължително органът, който прилага член 17, 
параграф 1 от регламента „Дъблин III“, да е този, който отговаря за определянето 
на компетентната държава членка. Няма основание за обжалване на решение да 
не се приложи член 17, параграф 1 от регламента „Дъблин III“:

• Решение на Съда на ЕС от 23 януари 2019 г. по дело M.A. и др. с/у The 
International Protection Appeals Tribunal и др., C-661/17, ECLI:EU:C:2019:53

Като общо правило член 9 от регламента „Дъблин III“ не е приложим в случаи 
на обратно приемане; обаче при случаи както в член 20, параграф 5 от същия 
регламент и при условие, че заинтересованото лице веднага докаже, че съгласно 
член 9 от регламента „Дъблин III“ компетентна държавата членка следва да бъде 
тази, в която се намира понастоящем, тогава може да се прибегне до позоваване 
на член 9 от същия регламент:

• Решение на Съда на ЕС от 2 април 2019 . по съединени дела 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie с/у H. и R. C-582/17 и C-583/17, 
ECLI:EU:C:2019:280

Национална съдебна практика

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5524615
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5524615
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5524840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5524840
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5525083
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5525083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0661&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0582&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0582&from=EN
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Продължителност на процедурата

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Членове 12, 13, 
14 и 15

Член 19, 
параграфи 1, 2 
и 3 и член 20, 
параграф 5

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Относно продължителността на процедурата: Държавата членка, в която се намира 
лицето, трябва да упражни правото си на разглеждане на молбата, тъй като не 
трябва да прилага процедура за определяне на компетентната държава членка, 
която отнема прекомерно дълго време:

• Решение на Съда на ЕС от 21 декември 2011 г. по съединени дела N.S. 
и др. с/у Secretary of State for the Home Department, C-411/10 и C-493/10, 
ECLI:EU:C:2011:865

Относно искания за преразглеждане, срока за отговор, изтичане на крайния срок 
и последици:

• Решение на Съда на ЕС от 13 ноември 2018 г. по съединени дела X и X с/у 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-47/17 и C-48/17, ECLI:EU:C:2018:900

Относно започване на процедурата за определяне, подаване на молба и сроковете 
за отправяне на искане:

• Решение на Съда на ЕС от 26 юли 2017 г. по дело Tsegezab Mengesteab 
с/у Федерална република Германия, C-670/16, ECLI:EU:C:2017:587

Решение за прехвърляне се взема и съобщава само след като искането за 
прехвърляне е прието:

• Решение на Съда на ЕС от 31 май 2018 г. по дело Adil Hassan с/у Préfet du 
Pas-de-Calais, C-647/16, ECLI:EU:C:2018:368

Удължаване на срока за прехвърляне на укрили се кандидати се иска чрез 
уведомяване на компетентната държава членка преди изтичането на 
първоначалния срок:

• Решение на Съда на ЕС от 19 март 2019 г. по дело Abubacarr Jawo 
с/у Федерална република Германия, C-163/17, ECLI:EU:C:2019:218

Национална съдебна практика

Оценка на доказателства: Критерии, свързани с пребиваване, влизане и престой

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Членове 12, 13, 
14 и 15

Член 19, 
параграфи 1, 2 
и 3 и член 20, 
параграф 5

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Относно влизане, разрешено чрез дерогация на основание с хуманитарен 
характер, определението за „виза“; определението за „незаконно преминаване 
на граница“; издаването на виза и незаконното преминаване на външна граница; 
датата на подаване на искане определя доколко е приложим член 13, параграф 1 
от регламента „Дъблин III“, обжалването на решението за прехвърляне не поражда 
действие върху този срок:

• Решение на Съда на ЕС от 26 юли 2017 г. по дело Kadija Jafari и Zainab Jafari 
с/у Bundesamt fur Fremdenwesen und Asyl, C-646/16, ECLI:EU:C:2017:586

• Решение, на Съда на ЕС от 26 юли 2017 г. по дело A.S. с/у Република 
Словения, C- 490/16, ECLI:EU:C:2017:585

Национална съдебна практика

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590417378452&uri=CELEX%3A62010CJ0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590417378452&uri=CELEX%3A62010CJ0411
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527531
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207681&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527531
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193208&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5527672
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0647&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0163&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=BG&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5534359
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=193206&text=&dir=&doclang=BG&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=5534359
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5537905
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5537905
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Оценка на доказателства: Предишни молби за международна закрила

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

Член 18, 
параграф 1, 
букви б), в) и г)

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Независимо дали е в ход обжалване в замолената държава членка, искането 
винаги трябва да бъде отправено в срок; жалба, подадена с по-ранна дата, може 
да има (и това може да продължи да е така) едновременно с обжалване на 
решение за прехвърляне с по-късна дата; не е необходимо замолената държава 
членка да бъде уведомена за предходни (висящи) жалби; предаването на 
кандидат по европейска заповед за арест е отделно от прилагането на регламента 
„Дъблин III“:

• Решение на Съда на ЕС от 5 юли 2018 г. по дело X с/у Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, C-213/17, ECLI:EU:C:2018:538

В член 18, параграф 2 от регламента „Дъблин III“ не се поставя изискване 
процедурата по разглеждане на молбата на кандидата да бъде възобновена на 
етапа, на който е била прекратена след прехвърлянето му:

• Решение на Съда на ЕС от 17 март 2016 г. по дело Shiraz Baig Mirza 
с/у Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, C-695/15, ECLI:EU:C:2016:188

Трябва да се отправи ново искане за прехвърляне, когато кандидатът се върне 
в държавата членка, която преди това го е прехвърлила, като се прилагат 
специални условия:

• Решение на Съда на ЕС от 25 януари 2018 г. по дело Федерална република 
Германия с/у Aziz Hasan, C-360/16, ECLI:EU:C:2018:35

Относно молба за международна закрила, подадена от гражданин на трета 
държава, който се ползва от статута, предоставен от субсидиарната закрила, 
и относно приложимостта на процедурата за обратно приемане

• Определение на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. по дело Daher Muse Ahmed 
с/у Федерална република Германия, C-36/17, ECLI:EU:C:2017:273

• Решение на Съда на ЕС от 25 януари 2018 г. по дело Федерална република 
Германия с/у Aziz Hasan, C-360/16, ECLI:EU:C:2018:35

Национална съдебна практика

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0213&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0213&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0695&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0360&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0360&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=318295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189841&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=318295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717210
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198763&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717210
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Прехвърляне в рамките на Дъблинската процедура

Позовавания 
на нормативни 
актове

Съдебна практика

член 3, 
параграф 2 
и член 17, 
параграф 1

Регламент 
„Дъблин ІІІ“

Изтичането на сроковете за прехвърляне на заинтересованото лице е достатъчно 
основание за автоматично прехвърляне на отговорността, като заинтересованото 
лице може да се позове на това в съда:

• Решение на Съда на ЕС от 25 октомври 2017 г. по дело Majid Shiri 
с/у Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, C-201/16, ECLI:EU:C:2017:805

Значение на понятието „укриване“; удължаването на срока за прехвърляне на 
укрити кандидати се извършва, като се уведомява компетентната държава членка 
преди изтичане на първоначалния срок; член 4 от Хартата може да е приложим 
за прехвърляне на кандидати съгласно условията на член 29 от регламента 
„Дъблин III“, в случай че съществува значителен риск от нечовешко или унизително 
отношение към засегнатото лице след като получи международна закрила 
в компетентната държава членка.

• Решение на Съда на ЕС от 19 март 2019 г. по дело Abubacarr Jawo 
с/у Федерална република Германия, C-163/17, ECLI:EU:C:2019:218

Относно нарушаването на член 4 от Хартата и член 3 от ЕКПЧ и нечовешкото 
и унизително отношение

• Решение на Съда на ЕС от 16 февруари 2017 г. по дело C.K. и др. 
с/у Република Словения, C-578/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:127

Национална съдебна практика

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0163&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5536740
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187916&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5536740




За контакт с представители на ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът 
на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази 
служба:
—  чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват 

обаждането),
—  или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/

contact_bg

За да намерите информация за ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта 
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.
europa.eu/bookshop. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct 
или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички 
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп 
до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, 
както за търговски, така и за нетърговски цели.

https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://publications.europa.eu/bookshop
https://publications.europa.eu/bookshop
https://europa.eu/european-union/contact_bg
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/bg
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